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  وإهذاٌء شكٌر

لصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،الحؿد هلل . ،وا آه مـ و  وطؾك آلف وصحبف و

لخْ طؾك أن وف   --حؿًدا وشؽًرا هلل  تؾؽ  ،«سقرة الؽفػ»س تؿ تدارُ ؼـا 

لـجاة مـفا ة ا لػتـ وكقػق مع ا مؾ  لؾتعا لـا مـفاًجا  لتل رسؿت  لسقرة ا  .ا

ـ:دوبـع
تـان طباراٌت كتؼدمو ،كـشرها إضاءاٌت   هبا بالشؽر والتؼدير وآم

شرح  ،لفضَلْ الصَخ الذكتٌس/ سامُ بن مسعٌد اجلعَذ  مـ  بف  طؾك ما قام 

الؿاتع الؼقؿة. ،لؾدروس بلسؾقبف   ومعؾقماتف 

هقّ  ،سلطان السلنُ /لألخ الفاضلويصؾ شؽركا  ما  لس  طؾك  مـ ا بؾ ل وبذل 

 .--س كتاب اهلل لتدارُ  ،عـا يف كفػ التؽـقلقجقالجؿْ 

طاكؿح  !ػظؽؿ اهلل ور

لغٌ  لشؽر با الؼـاة. وا هذه  العامؾقـ طؾك   مداه لؽؾ 

ب لؼؾق مـ كفػ ا لبات طؾؿ تسط   ،إضاءاٌت  لؽتاب مجؿقطة صا هذا ا رها يف 

ٍة. مسؾؿ مسؾٍؿ و لؽؾ  لؽؾ غاٍل طؾقـا،  يـا، ٕزواجـا، ٕبـائـا،  لقالد كحب:  مـ   لؽؾ 

كخص   مـ كتاب اهلل، و ة  معاين طظقؿ يؽؿ  نكـا هند الؽفػ شرح  ف سقرة 

قرها:  مـ بؼاع العالؿ يف وتػس ٕهنا مقضقع الؿدارسة، ومقضقع كتابـا الذي اجتؿعـا 
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العؾؿ ؽؿ. :كفػ  ر قؾقبـا بضقائف وكؼؾف ل ـق تست  ل

لقسطر خقر ختامِ  يـتؼؾ قؾؿل  يرٍ  شؽرٍ  و لضقء الذي تسؾؾ  وتؼد يؿثؾ ذلؽ ا لؿـ 

لؽتاب لك هذا ا ةٍ  ،إ مراجع يٍج و مـ جؿٍع وتخر مف  لصقرة لقظ ،بؿا قد فر كتابـا هبذه ا

كرباًس  لقؽقن  ة، و لؼقؿ هذه ا لعظقؿةو السقرة ا مـ تؾؽ  الؿعاين  الؽؾؿات و لتؾؽ   ،ا 

لتل تسطر يف قؾقبـا دروبً  لـجاة مـ الػتـ.وا ى اهلل وا لتؼق  ا 

 

 

* * * 
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كست ،الحؿد هلل إنّ  قـف و كستع شرور أكػسـاغػرهكحؿده و مـ  باهلل  مـ و ،، وكعقذ 

لـا، و قئات أطؿا شريؽ لفس إلف إٓ اهلل وحده ٓ  بده ورسمحؿدً  وأنّ  ،أشفد أٓ  ، لفقا ط

سؾقؿً  سؾؿ ت أصحابف و لف و           ا.ا كثقرً صؾك اهلل طؾقف وطؾك آ

ـ:ـدبـعاـأــم
لسقرة الؿباركةلؼد ُافتتِ  هذه ا وحسـ  --بحؿد هلل  ،سقرة الؽفػ ،حت 

قـا بعد الفداية لإلس فالثـاء طؾقف، لـعؿة مـ أطظؿ كعؿ هل كعؿتف بنكزال والم: أٓ طؾ

كبقـا  الؽريؿ طؾك  قـا أكزل هلل الذي فالحؿد .--الؼرآن  لؽريؿ، كتابف إل  ا

لؿبارك لعظقؿ ا ؾف ،ا لؽتب وجع فا، ففق الؿرجع إول لؽؾ مسؾؿ يف  أفضؾ ا وأطظؿ

لؽريؿ كتاب ٓ كظقر لف،  ،تزكقة كػسف لك ديـف، فالؼرآن ا دطقة إ مجتؿعف وال وإصالح 

محؽًؿاققي يف الحؼ،  ف تـظقًؿا  يات يؼع فقف تـاقض وٓ خؾؾ، وإنّ  ،ُكظؿت آ ره تدب   ٓ 

 ً معـ لؿباركات  ياتف ا مـ آ ة  ي لؿسؾؿ يف كؾ آ ك يساطد طؾك اكتشاف إطجازه، وسقجد ا

لش مـ ا يحذره  لخقر و لك ا يدفعف إ يًدا  مـ طؾؿ قديؿ  .رجد لـاس  فؿـ بقـ كؾ ما تداول ا

لـػس  لؽتاب تلثقًرا يف ا يث، ٓ تجد   مثؾؿا تجد ٔيات الؼرآن وسقره.أو حد

ك–واهلل  كا لتدب   -تعال م  قد دطا رارهر كتابف، وتل أس كقف و ڄ ﴿ :فؼال ،ؾ معا

 .[29]ص: ،﴾ڃ چچڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 

ٓ  يتدبرون الؼر وقد كعك أيًضا الؼرآن أولئؽ چ ﴿ :ن وٓ يستـبطقن معاكقفآالذيـ
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 .[28]الـساء: ،﴾چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

هذ وإنّ  الؽفػ،  الؽريؿ، سقرة  العظقؿة يف الؼرآن  له مـ السقر  لؿؿّقزة ا سقرة ا

متدرّ  متقازن  مؾ  متؽا كسقج  ة، ففل  ة طجائبق مـ قصص ذات صػ ج بؿا اشتؿؾت طؾقف 

لتغققر، فالؼصص القاردة هب مـ اإلصالح ايف اإلصالح وا مـ  ،هل طبارة طـ تقار 

لك  لحسـ ومـف إ لك ا لسقئ إ  .إحسـا

يؿً  لعؾؿاء قد يثً وقد تسابؼ ا هذه ا يف كقْ ا وحد رف بقان ما تحقيف  السقرة ؾ ش

ها وفقائدها آجتفاد يف بقان مؼاصد مـ معاين وأحؽام، و مـ آثار  :العظقؿة  لؿا فقفا 

الؿسؾؿقـ لتل تُ  ،بالغة طؾك حقاة  كقا وا لد مـ فتـ ا ة  ي لققا ة قؾقهبؿ وا لسؽقـ عد سبًبا 

لدكقا مرادها ،ومصائبفا هذه ا مع تطقّ  .وففؿ حؼقؼة  العؾؿ الحديث وضفقر و ر 

رة يًض طقّ ت ،التؽـقلقجقا الؿعاص معف أ لقب بقان طؾقم الؼرآن طرب اإلكرتكت رت  ا أسا

العؾؿاء إ قر مـ  لؽث كجد ا يثة، و لحد صال ا  ايتطقطقن يف كؼؾ هذ جالءووسائؾ آت

اد برامج مؿـفج ،العؾؿ بلبسط الطرق الحديثة العؿؾ طؾك إطد تدبر ةو أيات بؼدر  ل

بقر مـ القسر والسفقل  .ةك

هذه الربامج الجؾقؾة مـ بقـ  اد ،«بركامج سقرة الؽفػ» ،و  هالذي تؿ إطد

اسطة  تدارسقكفقـاة بق ركامج تؿ ، ي ادهوهق ب تػسقًرا وحػًظا  لتدارس سقرة الؽفػ إطد

يتؿ بث  وذلؽ ، طؿاًل وا رً تدب  و مققع الققتق»فا طـ صريؼ طرب حؾؼات  قؼ زوم و  ،«بقتطب

ّ - مسعٌد اجلعَذبن سامُ  لفضَلْ الصَخ الذكتٌس/  .-لجزاءا خقر اجزاه اهلل طـ

هذا ل ويف  اٍف  تػريغ بؽتاا لؽافة حؾؼات تدارس سقرة الؽفػ التل  وواٍف  ك

يحتق لذي  لؽريؿة  ـيوطشر ـقثـطؾك ا يتؿ بثفا، وا يات ا معاين أ درًسا يتضؿـ بقان 

فضؾفا وفقائدها مـاسبتفا وففؿ  كا كثقًرا وط ويسقر، بلسؾقب مبس   ،و  بحضقركؿا سعد
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آستؿاع لفا،  هذه الحؾؼات لؿباركة وتدبرها،وففو لسقرة ا هذه ا ؿ  ؿ  ؾ كـؼؾفا لؽؾ مس

لؾؼرآن لؽريؿ ُمحب   .ا

مـ قِ  سقؼفا  مراجعتفا وتـ يغفا و لدروس وتػر هذه ا ؿع  بؾ مجؿقطة وقد تؿ ج

لًص  خا يجعؾف  ن  لعؿؾ بؼبقل حسـ، وأ هذا ا مـا  يتؼبؾ  ل اهلل أن  كسل لبات طؾؿ،  ا مـ صا

لؽريؿ لعباده يف ففؿ  ،لقجفف ا معقـًا  يجعؾف  لسقرة العظقؿةر ب  تدووأن   .هذه ا

 

* * * 
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  الذرس األول
   س سىرة الكهفتذاُريف مقذمة 

كبقـا محؿٍد وطؾك ،الحؿد هلل رب العالؿقـ وأصحابف  آلف وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك 

لتابعقـ  أما بعد: ،وا

-أسلل اهلل  !لؽفػا  بؽؿ يف لؼاءات تدارس سقرة وسفاًل ا وأهاًل فؿرحبً 
- العؾؿأن يػتح طؾ سباب صؾب  يسخّ  ،قـا أ ـ يبذل وقتف وجفده مَ  روأن 

بقف  .لتسفقؾ العؾؿ لطال

تف لعبد وكجاتف وسعاد ة فقز ا م مـ طال بط بؽتاب اهلل  إّن   فاهلل : --أن يرت

-- :ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ يؼقل يف كتابف

5]يقكس  ،﴾ڱڱ رًس  --بؽتاب اهلل  وآرتباط .[8 ا تالوًة وتدا

ؿً وحػظً  لقٌؾ  ،اا وفف زه د بد وفالحف وفق الع سعادة  ٿ ٿ ﴿: --قال اهلل  .طؾك 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

اصر  ،﴾ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 3]ف  وقد جعؾ اهلل . [2

-- العؿؾ بف وففؿف ل ،تالوة الؼرآن و ًة  جارًة رابح : --قال اهلل  .تبقر ـت

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

 .[29]فاصر  ،﴾ېئ ېئ ېئ ىئىئ
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هداكا لذي وفؼـا لالشتغال بف ،لؾؼرآن الحؿد هلل الذي  فنن  ،والحؿد هلل ا

لؿِ  مـ أطظؿ ا لؼرآن  مـ ا ،ــَ آشتغال با ة  بد -- هللوهق كرام فنذا كان بعض . لؾع

لبشر وال لباصؾ ضَخقْ الخؾؼ مشغقلقـ بتدارس كالم ا ت والؼقل ا فنن  ،يف الػؾسػا

اإلكسان بؽتاب اهلل  ٌة طؾك فالحف --اكشغال  م تف طال  .وسعاد

ِ  بؾِ ــبح ْؽ ــتؿس    دىــــالفُ  عِ ـــتبوا الل

ـــــ ِب  نْ دِ وَ  ِ  بؽت ـــــ الل ـِ والس  ـــــل ـ   الت

 

 

 ُح ــِـػؾؽ تُ ــــــ  لعؾ  ــق  طِ ْد بِ  ُؽ ــــوٓ ت 

ــْ   ــ أت ــقلِ  ـْ َط ِ  رس ــربح الل ــق وت  تـج

 أن يجعؾـا وإياكؿ مـ الؿباركقـ.  --وأسلل اهلل  !لؽؿ ما أكتؿ فقف اففـقئً  

 دًن غريها من السٌس:   اللوف سٌسّأسباب اختَاس تذاسس 

اءة الـاس لفا بب األًل:ــالس رة قر ة ،لؽث يقم الجؿع لك  ،وخصقًصا  ٍة إ ففؿ بحاج

كقفا وسبْ  معا   .ر أغقارهاففؿ 

لسقرة السبب الجانُ: هذه ا هذه إيامخصقًص  ،أن  لك  ،ا يف  ٍة إ كحـ بحاج

رفة كقػقة  تدارسفا: ٕن محقر السقرة طـ الػتـ مـومع لسبؾ القاققة مـ وفا، الـجاة  ا

لتعر   اإلكسان مع الػتـ ،ض لؾػتـا يتعامؾ  ما يؿؾؽ اإلكسان بقـ  أطز   وأن   ،وكقػ 

ـبقف هق اإليؿان باهلل   .--ج

لػتـ التل قد تعرِ  لتتحدث طـ أصقل ا لسقرة  هذه ا ا  ،ض لإلكسانقد جاءت  كؿ

بقـ يف الؿخرج السؾقؿ؟ فؽقػ سقؽقن العؿؾ معفا .مقضقطات السقرة سـ يف  وما 

لتعامؾ مع الػتـ مـ كثُ  ٓ ؟ا كحـ يف ز لتؼؾباتسّقؿا  فقف ا   فـسلل اهلل ،رت 

-- ثبتـا وإياكؿ طؾك الحؼ   .أن ي

تتاحفا  ما السبب الجالح: الؽريؿ يف اف مـ الحديث طـ الؼرآن  لسقرة  هذه ا حقتف 
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رُ  ،لذلؽ ا.واختتامفا وأثـائف كط لك أن  ُمؾحًة إ ماّسًة و ة  لحاج كت ا السقرةكا هذه   ،ق 

لسقرة كؿر  طؾك -فوتقفقؼف بعقكو-لعؾـا إن شاء اهلل و قـا .الؿعاين الجؾقؾة لفذه ا ن  فعؾ أ

أن كو ،تدبرهاكتلمؾفا وك لقف أياتكحاول  ؿا هتدي إ ات ٓ سقّ  ،عؿؾ ب هـاك إشار ؿا أن 

لقفا ـشقر إ ء اهلل ،س لك- إن شا  .-تعا

 :مسائل يف احلذٍح عن هزي السٌسّ

هذه :املسألْ األًىل لسقرة يف أسؿاء  هذه السقرة بعدة أسؿاء :ا مـفا  ،سؿقت 

لـبل كطؼ هبؿا ا ابتاِن  ي، --اسؿاِن ث اجتفاد لقف بعقن اهلل  ،واسٌؿ  سـشقر إ

لك- عا  .-تبارك وت

لـا  ،سقرة الؽفػ االسه األًل: هذا ثبت طؾك لسان رسق يف  --و

مـ حديث ثر  اء :أك بل  -- فؼد جاء يف حديث أبل الدرد ن الـ ـد مسؾؿ أ -ط

- ـَ »: قال ِل ُسقَرِة اْلَؽْفِػ ُطِصَؿ ِم ـْ َأو  ـْ َحِػَظ َطْشَر آَي ٍت ِم َم

ج  لِ  لؽفػ --فالـبل  .(1)«الد  لف سقرة ا هذا آسؿ هق  ،كّص طؾك قق و

هذه السقرة الؿشفقر طـ  لتػسقر ،يف الؿصاحػ ،آسؿ  ـة ،ويف كتب ا لس   .ويف كتب ا

  :لفظْ اللوف داءت يف هزي السٌسّ علٓ طشٍقني

لسقرة.  ،جاءت بؾػظ الؽفػ الطشٍق األًل: هذه ا مـ  ة مقاضع  هذا يف أربع  و

:ُ  .وهذا وقع مرتقـ ،باإلضافة إلك ضؿقر الغائب ،جاءت بؾػظ كفػفؿ الطشٍق الجان

هذا آسؿ ثبَ  ،سقرة أصحاب الؽفػ االسه الجانُ: طؾك لسان كذلؽ ت و

لـا  ن --رسق ـد اإلما - -كؿا يف حديث الـقاس بـ سؿعا م ط

                                                           

اِب  (1) ؿ يف كَت جف مسؾ خر لؽرسل  ) أ فػ وآية ا لؽ قرة ا اب فضؾ س ا، ب َقْصِرَه ـَ َو افِِري ْلُؿَس اَلِة ا  (.809َص
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بل  ،مسؾؿ لـ فقف أن ا ـْ َأْدَرَكُف ِمـُْؽْؿ، َفْؾَقْؼَرْأ َطَؾْقِف َفَقاتَِح » قال: --و َفَؿ

لتسؿقة  .(1)«ُسقَرِة اْلَؽْفِػ  لسقرة طؾك قصة ، ٓلصحاب الؽفػبويف ا شتؿال تؾؽ ا

تـقيف بشلهنؿ  ،فقف التـقيف طؾك شرف أولئؽ الؼقم وتؽريؿفؿ، وأصحاب الؽفػ وال

لئؽ قـف .وتػخقؿ أمر أو ـب هذا س لك-بعقن اهلل  و عا  .آحؼً  -تبارك وت

مـ إسؿاء هذا آسؿ اجتفادي ،هـاك اسٌؿ  قر ،و لتػس ويف  ،جاء يف بعض كتب ا

لسقرة تسؿك بسقرة الحائؾة ،بعض كتب طؾقم الؼرآن هذه ا ـدوا يف ذلؽ إلك و ،أن  ست ا

مام البقفؼل يٍث أخرجف اإل فقف أهنا ،حد ـَ َق ِرِئَف » و ـ  رِ  َتُحقُل َبْق ـَ ال هذا  .(2)«َوَبْق إٓ أن 

يٌث مـؽر يث حد لحد  .ا

 :ْ ، وهل هذه السقرة سقرة طظقؿة وجؾقؾة ،ما جاء يف فضؾ هذه السقرةاملسألْ الجانَ

. تليت بعد سقرة اإلسراء وقبؾ سقرة مريؿ، يف الجزء الخامس طشر مـ الؿصحػ الشريػ

 ،قرة الؽفػ سبب لـزول السؽقـةمـفا أن قراءة س ،طدة يف هذه السقرة وردت فضائؾ وقد

ـَ َطاِزٍب طـ اجاء يف الصحقح  اب ةُ، --لبََراَء بْ اِر الد  ، َقَرَأ َرُجٌؾ الَؽْفَػ، َوفِل الد 

 
 

َؿ، َفنَِذا َضبَابٌَة، أَْو َسَحابٌَة َغِشقَتُْف، َفَذَكَرُه لِؾـ بِل َفَؼاَل:  --َفَجَعَؾْت َتـِْػُر، َفَسؾ 

لَْ  لِْؾُؼْرآنِ اْقَرأْ ُفالَنُ » ؽِقـَُة َكَزلَْ  لِْؾُؼْرآِن، أَْو َتـَز  َف  الس   .(3)«، َفنِك 

هذا فقف كّ  ،فائـذّ و لقجِ وهل أ لخائػ ا كسان ا لإل يـبغل  اإلكسان غقر  ،ؾف  أو 

الؿتعب ،الؿطؿئـ لؿريض وكحق ذلؽ ،أو اإلكسان  يُ  ،أو ا ؽثر مـ قراءة هذه أن 

لسقرة ة طؾك قارئفاتلت ،ا لسؽقـ  .ـزل ا
                                                           

عف ) (1) ا م ال وصػتف وم ج لد اب ذكر ا اَطِة، ب لس  ـِ َوَأْشَراِط ا ْلِػَت اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر 293أ 7.) 

قر ص، فأخرجف البقفؼل يف كتاب شعب اإليؿان (2) ئؾ الس فضا قال إلباين يف 2223)، أياتوؾ يف   ،)

اديث الضعقػة جًدا :إح عقػ  325) ،ض 9). 

الم (3) المات الـبقة يف اإلس اري يف كتاب الؿـاقب، باب ط  (.3614) ،أخرجف البخ
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ة تَ و اد ف، ل السؽقـة بسقرة الؽفػز  ـَ طالق الؿر هذه  أنّ  -واهلل أطؾؿ-ؾعؾ 

مـ الػتـ رار  لسقرة لؿا كاكت تتحدث طـ الػتـ والػ نّ  ،ا معؾقٌم أ مـ الػتـ  و رار  الػ

لخقف ة واصؿئـان تُ  ،يجؾب ا كزول سؽقـ مـ  لؽ فال بد  نذا كان كذ  ئـ الذي طؿْ ف

يحتسب لفا ويتعرض ،مـ الػتـ رّ ػي يصرب و لسؽقـة ،و ف  ،تغشاه تؾؽ ا يطؿئـ قؾب و

 .وهتدأ كػسف

مـ لؽفػ ُطِص  أنّ  ،هذه السقرة فضائؾ كذلؽ  يات مـ سقرة ا ؿ مـ قرأ طشر آ

لد   مرًة ذكرت فقاتح سقرة  ،وردت روايات يف صحقح مسؾؿحقث  ،جالمـ ا

مرًة ذكرت خقات ،الؽفػ يظفر  ،ؿ سقرة الؽفػقو  هكؿا ذكر -واهلل أطؾؿ-لؽـ الذي 

مـ حػظ فقاتح سقرة الؽفػ» :-- بـ الؼقؿاإلمام ا مـ قرأ فقاتح  ،أن  و  أ

لؽفػ ُطِص  مـ الد  سقرة ا نّ  .جالؿ  لرواية التل ذكرت خقاتؿ سقرة الؽفػ وأ  ،ا

مـ سقرة  وأنّ  ،رواية لؿ يحػظ صاحبفا لثابت الصحقح هق مـ حػظ طشر آيات  ا

لدجال مـ ا لؽفػ ُطصؿ   .(1)«ا

مؿؽـ أنّ  السمال ي  لذ العشر أيات بؼصة الدجال؟ ما، فكتساءل ا   طالقة 

مثاًل  لسقرة ، كامؾ السقرةولؿاذا لؿ يؽـ  لتل تتؽؾؿ  ،أو خقاتقؿ ا ة ا قـ أو بعض آيات مع

لدجال  ؟طـ ا

رة لك أية العاش السقرة إ مـ بداية  رضـا أيات  يثً  ،لق استع كجد حد ا طـ ٓ 

لدجال يًض  ،ا جالوٓ تعر لد لسبب:  :ا با بل  ٕنّ ا لـ ـْ »قال:  --ا َحِػَظ  َم

ج  لِ  ـَ الد  ِل ُسقَرِة اْلَؽْفِػ ُطِصَؿ ِم ـْ َأو   مـصحقح مسؾؿ  كؿا يف ،(2)«َطْشَر آَي ٍت ِم

                                                           

الة طؾك محؿد خقر إكام (1) فضؾ الص الء إففام يف   (. 325) ص ،ٓبـ الؼقؿ ،ج

ـَ َوَقْصِرَها، باب فضؾ سقرة الؽفػ وآية الؽرسل اِب أخرجف مسؾؿ يف كتَ  (2)  (.809)  ،َصاَلةِ اْلُؿَسافِِري
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رة هري ـقاس بـ سؿعان ، -- حديث أبل  يث ال جاء يف حد  --و

ـْ َأْدَرَكُف ِمـُْؽْؿ، َفْؾَقْؼَرْأ َطَؾْقِف َفَقاتَِح ُسقَرِة الَْؽْفِػ »قال:  قن يف لعؾؽؿ تتلمؾ .(1)«َفَؿ

لدجال ،فقاتح سقرة الؽفػ : ؟ما طالقتفا با  طالقتفا

يعرف أنّ  :اأًًل ي  لذ مـ العجائب ا قـفا  وأيات، قصة أصحاب الؽفػ فقفا  ح

يُ  مر الدجال وٓ  يستغرب أ لدجال يليت بلمقر وخقارق لؾعادات ٕنّ  :ـ بفتػتٓ   ،ا

العجائب ما هق أشد طؾؿ أنّ و مـ   . وســبف طؾقف ،يف غقرها 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ :--قال 

  .﴾ڑڑ

ًَا العؾؿ يف ققلف  :ثان   .﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :--ققل أهؾ 

  .﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ويف ققلف: 

قلف  ؾؿ يف ق الع  ،﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :--قال بعض أهؾ 

يُ ف لدجال نُ َفق  فذا  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ ويف ققلف: ،بلس ا

لدجال ،﴾ۈئ ۈئ ېئېئ ة ا لصرب طؾك فتـ ُن ا كعقؿف وطذابف ،ففذا ُيَفق  مـ   .بؿا يظفر 

أي تؾؽ  ،لؿـ حػظ ذلؽ -- بعضفؿ: قد يؽقن هذا مـ خصائص اهللقال و

ٔيات مـ سقرة الؽفػ  .ا

تقؼة كذلؽ أهنا مـ السقر ما ُح  ،الع يؿ  مـ قد لصحابةو ـد ا  ،-- ػظ ط

مسعقدف  بـ 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َبـِل إِْسَراِئقَؾ، َوالَؽْفُػ، َوَمْرَيُؿ، َوصف، »َقاَل:  أكف - -َع

ـْ ِتالَِدي ـ  ِم ـَ الِعَت ِق األَُوِل، َوُه ـ  ِم ـك الؼديؿ .(2)«َواألَْكبَِق ُء: ُه قؼ يليت بؿع لعت  ،وا

                                                           

عف (1) ا م ال وصػتف وم ج لد اب ذكر ا اَطِة، ب لس  ـِ َوَأْشَراِط ا ْلِػَت اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر  (.2937) ،أ

 (.4739) ،[117]صف:  ،﴾ڎڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿رآن، بَاُب َقْقلِِف: أخرجف البخاري يف كـاب تػسقر الؼ (2)
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ـك ال مؽقةٓ سق   ،ؽريؿويليت بؿع لسقرة  هذه ا فـا أن  مـ الػقائد الشلء  ،ؿا إذا طر فػقفا 

كف كان بِ  :--العجقب يف تثبقت الـبل  ف يف مؽة قبؾ اكتؼالف لؾؿديـة ثِ ؽْ ؿُ ٕ

ٕشد أكقاع الػتـ والؿضايؼات يبفؿ ،يتعرض  ؾؽ  .والتضققؼ طؾك أصحابف وتعذ ت

مـفا سقرة الؽفػ ،السقر التل تـزل بقت ،و قر ٕصحاب رسقل اهلل  فقفا تث --كب

 ؿ هب هرو هؿ و فاد ؽفػ واضط ل بلصحاب سقرة ا ما حّؾ  ن  يؼرؤو هؿ   ،و

فراره الؽفػ و  ؿ.ولجقئفؿ إلك 

ما ذُ  مـ فضائؾ  لؽ  أن مـ قرأ سقرة الؽفػ أضاء لف ما  ،كر يف سقرة الؽفػكذ

الجؿعتقـ لحديث ،بقـ  تقـ ،وهذا ا ـل حديث الجؿع قد الخدري  ،يع -حديث أبل سع

-، مقققٌف طؾك أبل سعقدذكر أ يٌث  كف حد ؿ أ لعؾ وأن  ،- -هؾ ا

قد لققػ طؾك أبل سع هل رواية ا لرواية الراجحة  لققم  ،-- ا لقس فقفا ذكر  و

ققم الجؿعة ،الجؿعة صقص قراءة سقرة الؽفػ ب ـل تخ لرواية التل  وأنّ  ،يع ذكر ا

ردودة ،جاءت فقفا الجؿعة العؾؿ يصححفا ،هل رواية شاذة وم وطؾك . وبعض أهؾ 

ى ثبقت ذلؽ الحديث العؾؿ ير ض أهؾ   .العؿقم بع

هذه السقرة فضائؾ  مـ  كسٌخ ، كذلؽ  لقس فقفا  ٌة  محؽؿ ٕهنا  :أهنا سقرة 

لـسخ ،وإخبار كؿا هل قاطدة مؼررة ،تتحدث طـ إخبار يدخؾفا ا  .أكف ٓ 

لسقرة املسألْ الجالجْ: ٌة باإلجؿاع، كقع ا مؽق لسقرة سقرٌة  أي كزلت قبؾ  ،ففذه ا

رة  سـشقر  ،ولؿ يخالػ يف ذلؽ إٓ بعض التابعقـ يف بعض أيات ،باإلجؿاعالفج

لقفا ٓحؼً  ء اهللإ لك– ا إن شا مرجقٌح  ،-تعا  .لؽـ خالففؿ 

لسقرةاملسألْ الشابعْ:  ن ، محقر ا ن وتؼرؤون وتتدبرون وتػسرو كتؿ تحػظق وأ

ة كُ  لؿسلل هذه ا يات تؽقن  ة جدً ففل  ،ب أطقـؽؿْص أ  .امفؿ
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لسقرة لسقرة بلكؿؾفا يعـل ،محقر ا ي تدور طؾقف ا  .الؿقضقع الذ

ا يف وهذا الؿحقر مفؿ جد   ،حقل هذا الؿقضقع السقرة تدور اتكؾ آية مـ آي

يعقـؽ ذا الؿحقر وه .آية ستؿر معـا سـربط هذه أية بالؿحقر ٕن أّي  :ففؿ هذه السقرة

ث طـ هذا وجؿقع أيات مـ أول آية إلك آخر آية تتحد ،كؾفا لسقرةاكؽ تػفؿ إحقث 

 .وما الحؽؿ الذي تدور طؾقف ،ؾ طؾقؽ بعد ذلؽ ففؿ مغزى السقرةسفوي ،الؿقضقع

لسقرةأهؿ مـ  كقاطفا ،مؼاصد ا مـ الػتـ بل رار  ة الػ  .قضق

ـذكر أصقل الػتـ التل مؿؽـ أن تعرض لؾشخص  ،كقػ تتعامؾ مع الػتـ، وس

لك اهلل و هذه الػتـ --كقػ تـجق بـػسؽ وتػر إ فظ طو ،مـ  ؾك كقػ تحا

ك اهلل و ،إيؿاكؽ كت ثابٌت طؾك --كقػ تؾؼ يـ وأ ا الد  .هذ

لذاتف هذا الؿقضقع با لسقرة تتحدث طـ  ت -قا فال تـَس  ،فذه ا بقرك

كُ  أن -أطؿالؽؿ عؾقه    .أطقـؽؿ صَب تج

لسقرةاملسألْ اخلامسْ:  هذه ا ت  اين  :قال، طدد آيا  يف طدّ  --اإلمام الد

لسقرة هذه ا العؾؿاء اختؾػقا يفإ» :آيات  لسقرة د  طَ  ن  ها بلهنا فبعضفؿ طدّ  ،آيات هذه ا

م ،ئة وخؿسام ها بلهنا  ّد فؿ طدّ  ،وست ةئاوبعضفؿ ط هق طَ  ،ئة وطشراها موبعض  د  و

ي كُ  لذ لؽقفققـ ا ؿ طدّ  ،تبت طؾقف الؿصاحػ أن الؿشفقرةا دى اها موبعضف ئة وإح

رة آية يدور يف إحدى طشرة آية .طش ذا مرركا يف إ -إن شاء اهلل-ولعؾـا  .(1)«وخالففؿ 

قر لتػس   .سـشقر إلك بعض أيات التل اختؾػقا فقفا ،ا

لسقرة :املسألْ السادسْ تل تحدثت طـفا ا طات ال يًض  ،الؿقضق هذا أ ا أرجق و

أو طؾك مـؽؿ أن تشجّ  تك  ،رسؿ بقاينشؽؾ روه  مـ الؿقضقطات ػفؿيُ ح : آكتؼال 

                                                           

ؾداين (1)  (.179)ص، اكظر: البقان يف طد آي الؼرآن ل
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قـا مـف ـتؼؾ لؾؿ ٕكف إذا تؽؾؿـا طـ الؿقضقع إول واكتف سـحاول  ،قضقع الثاينسـ و

كقجد رابطً  لسقرة اأن  قر ا تك تػفؿ تسؾسؾ أيات كقػ تس هذا  .بقـ الؿقضقطقـ ح و

يًض يبفرك و لـ  يققػؽ أ ة ا مَ  ،ؿ الؼرآينظْ ا طؾك طظؿ ة  ل الؽالمتؽؾ   ـْ وجال هبذا   ،ؿ 

،   د وتؼ رب  وتبارك  عاضؿ   . ـاس وت

ُ ًاليت ،هزي السٌسًّسدت يف املٌضٌعات اليت ميلن تقسَه  ْ دًذ ه  كاآلتُ:  ،امون

لك–حؿد اهلل  رُ ذكْ  املٌضٌع األًل: الـبل -تعا لؽتاب طؾك   طؾك إكزال ا

-- ،  كف قق لؽتاب بل هذا ا وأكف جاء لؾتبشقر  ،قج فقفٓ طِ  ؿٌ ووصػ 

اإلكذار مفؿ جدً  ،و هذا أمر  ء اهلل .او لك– وسـبقـف إن شا  .-تعا

لسقرة التل تت هذه ا لؽتاب  ، ُذكرالػتـ ـط حدثيف بداية  الحديث يف آفتتاح با

صد بعقن اهلل ذلؽ سـبقـ ، طـ الؼرآن ربط مع الؿؼ لك-طـدما ك عا  .-تبارك وت

إرض إكؿا هق زيـة لفا أن   املٌضٌع الجانُ:  --جعؾف اهلل  ،ما طؾك ضفر 

 ،﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: --وهق يف ققلف  ،ا وابتالءً اختبارً 

تل قبؾفا . ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿ :وأية ال

فػما  اسـشقر ٓحؼً  الؽ ض هق زيـة  طالقة مقضقع قصة أصحاب  إر ن ما طؾك  بل

لك-بعقن اهلل  لفا عا   .-تبارك وت

فقو ،قصة أصحاب الؽفػ رُ ذكْ  املٌضٌع الجالح: لسقرة  لتف ا ؿا يؼرب مـ تـاو

كصػ قـ و  .صػحت

لؿخقّ ستؽقن  ،قصة أصحاب الؽفػ :الشابعاملٌضٌع  لػتـ ا مـ الؿؾقك يف ا فة 

 .لديـا ومحاربة

كتفاء قصة أصحاب الؽفػ :اخلامساملٌضٌع   ،الحديث طـ فتـة أخرى بعد ا
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ة  لؿال بذكر خرب قص ة ا ـتقـِذكر فتـ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ ،صاحب الج

لؽفػ  ،﴾ې ې 3]ا يبتؾك بالؿال. [2 كسان و ُيػتـ اإل هذا؟ ،قد  يتعامؾ مع    فؽقػ 

بلبقـ ولذلؽ  ؟كقػ يصـع مـ  -- الـ لـاس  َيبِقُع ِديـَُف بَِعَرٍض »أكف مـ ا

ـَ الد   ة جدً  ،(1)«ْكَق ِم مفؿ يات  لؿقضقطقـ آ هذيـ ا جاء الحديث فقفا طـ  ،اوكان بقـ 

لقف ،الؼرآن  .سـشقر إ

فـائفا وذهاب  ُب ضرْ  :املٌضٌع السادس كقا بؿا يدل طؾك  الؿثؾ لؾحقاة الد

مـ أطراض ،زخرففا متعة وبؿا فقفا  كقا بؿا فقفا مـ أ بقؾ و ،فؼد تؽقن الػتـة يف الد الس

ة يف  ثؿفا. يف التعامؾ مع لؼقام يقم ا هد  مشا مـ  لذكر شلٍء  لؽ  يات بعد ذ كتؼؾت أ ا

  .إلخ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :--ققلف 

رة بقـ إبؾقس وآدم  بع:املٌضٌع السا لؽبق العداوة ا صراع العظقؿ و  --ال

يتف يزال ،وذر قد بابـ آدم وأن إبؾقس ٓ    .يؽ

سـة اهلل  املٌضٌع الجامن: الظالؿقـ --بقان  ورحؿة اهلل  ،يف إهالك 

--  .بقـ  وإمفالف لؾؿذك

لصالح  --الحديث طـ قصة مقسك  :املٌضٌع التاسع مع العبد ا

لَخِضر هق ا تتان بالعؾؿ.، و  آف

مقسكو ة قصة    ؟يف إصؾ ما طالق

ي الؼر :املٌضٌع العاشش ة ذ لحديث طـ قص هلكقـا تتان بالؿ ، و ة آف  .ؽؾْ ـُـقص

لشرك وتقط   املٌضٌع احلادِ عصش: ل ا طا مـقـ.  ،د أهؾفإب  وبقان ما أطده اهلل لؾؿم

                                                           

ـِ ) (1) ْلِػَت ُهِر ا ا َتَظ َقْبَؾ  اِل  َْطَؿ ْٕ ِا اَدَرِة ب ْلُؿَب َؾك ا ْلَحث  َط اُب ا ان، َب اب اإليؿ ؿ يف كت جف مسؾ خر  (.118أ
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ن  ،--لتؿثقؾ لسعة طؾؿ اهلل وايتعؾؼ بالػتـ  املٌضٌع الجانُ عصش: ن أ وبقا

مـ اهلل   
ٌ

لؼرآن وحل لك–ا عا لك رسقلف  -ت ؾ الحؼقؼة أن . و--إ تسؾس

هذالؿقضقطات  ة طجقب جًدا.يف  لؿبارك لسقرة ا   ه ا

هل مقضقطات السقرة هل  ،هذه  ـل ما يؼرب مـ و مقضقطً اث والؿفؿ  .اطشر 

ـتؿؽـ بعقن اهلل : صد السقرةاففؿ مؼا جد   لك-ل مـ الحديث طـ هذه  -تبارك وتعا

مـفا دة  لدروس الؿستػا كقةوففؿ  ،الؿقضقطات وا كقة ،الؿعاين اإليؿا البقا  .والؿعاين 

لـا قؼ والػقز والرشاد أسلل اهلل  لتقف قـا ، واهلل أطؾؿ ،ولؽؿ ا وصؾك اهلل طؾك كب

جؿعقـ  .محؿد وطؾك آلف وصحبف أ

 

* * * 

  



 19 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

  

  ثاويالذرس ال
(1-6) 

ى ى ائ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېې﴿

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی ی ی ی جئ حئمئ ېئ ىئ ىئىئ

ٿ ٿ  پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېې﴿

تل هل  لحؿد هلل هق الثـاء طؾقفا ،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿  بصػاتف ال

رة والباصـة ؿف الظاه ة، وأجّؾ  ،كؾفا صػات كؿال، وبـع ي كقق لد يـقة وا طؾك  ةكعؿ الد

بده ورسقلف محؿد  اإلصالق لعظقؿ طؾك ط لؽتاب ا فحؿد . --إكزالف ا

لقفؿ وإكزال الؽتاب  ،كػسف رسقل إ ويف ضؿـف إرشاد العباد لقحؿدوه طؾك إرسال ال

لالم»جاء العقج بالتعدية  ،﴾ۉ ۉ ې ېېې﴿. طؾقفؿ تبادر إلك و «با لتؼدير الؿ ا

لذهـ يجعؾ فقف طقًج » :ا لؿ  العقج إذا كان يف إشقاء الؿعـقية. «او العؾؿ  ، يؼقل أهؾ 

ي قرها أ الؿعاين وغ لالم» ىعد  يُ  ،يف  شقاء و ،﴾ې ېېې﴿ :كؼقلف «با يف إ إذا كان 
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يُ نف ،الحسقة فقف  --وهق كالم اهلل  ،ٕن إمقر يف الؼرآن فقف طقج «بػل» ىدّ عكف 

لؽ طُ  .صصوفقف أحؽام وفقف قَ  أخبار ي  لذ  .«بالالم» ققلف د

رة ﴾ېئ﴿كؾؿة   والـؽرة  ،سقاق الـػل ﴾ۉ ۉ ې ېېې﴿جاءت يف  كؽ

لـػل تدل  سقاق ا هذا الؼر ،ؿ جؿقع أكقاع العقجلقع ففـا جاء: طؾك العؿقميف  ن آأي أن 

ي طِ  لـ تجد فقف تـاقًض  قٍج لقس فقف أ كقف وٓ يف  ،اواختالفً أ او ٓ يف ألػاضف وٓ يف معا

هق قرآنٌ  ،أخباره وٓ يف أحؽامف يؿٌ  بؾ  فقف ما ،مجقدٌ  كر لـػقر مـف لقس   :يحؿؾ طؾك ا

مـف اقجدت فقف اختالفً فٕن الـاس إذا تلمؾت الؽالم  لؽ أقر  و ،كػرت  لف الؽػار  لذ

الؿسؾؿقـ قد  ،قبؾ  يف وصػ القل ِذي َيُؼقُل َحاَلَوًة، َوإِن  »ققلف: كؿا جاء  إِن  لَِؼْقلِِف ال 

ُف َلقَْعُؾق َوَم  ُيْعَؾك ُف َلُؿْثِؿٌر َأْطاَلُه ُمْغِدٌق َأْسَػُؾُف، َوإِك  ُف َلَقْحطُِؿ َم   ،َطَؾْقِف َلَطاَلَوًة، َوإِك  َوإِك 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ﴿ :--قال اهلل  .«فُ َتْحتَ 

صؾت: ﴾ڻڻ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :--ويف ققلف . [42]ف

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۉ ې ېېې

رف  ،﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ معـاه  ،«س»يف بعض الؿصاحػ تجدون ح

قر تـػس بحقث  سؽتف رة مـ غ لق وصؾت  ؽكٕ :﴾اَقيِّمً ﴿بــــ ﴾ېئ﴿تصؾ  ٓيسق

ً  ﴾ہ﴿بــــ ﴾ېئ﴿ معـ هؿ  يق ۉ ۉ ې ﴿ :ققلف يف ففـا كػل :آخر كقد 

 .﴾اَقيِّمً ﴿ :بؼقلف ثؿ تبدأ ،﴾ېېې

ـك كؾؿة  علٓ أقٌال: ﴾اَقيِّمً ﴿ اختؾػ الؿػسرون يف مع

مستؼقؿ ،﴾اَقيِّمً ﴿ القٌل األًل: لؽتاب  هذا ا مع أكف  ﴾اَقيِّمً ﴿جلء بؼقلف . وأي 

فقف أدكك  وذلؽ :﴾ۉ ۉ ې ېېې﴿ ، حقث قالكػل العقج قد أكف لقس  لؾتلك



 21 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
مستؼقؿف ،طقج لشل كؾف: فق  هرً  ءٕكف قد يؽقن ا لؾـاس ضا يبدو   ،القس فقف طقج فقؿا 

ـْ  إلباب ،فقف طقج خػل لؽ يدركف إٓ أولقا   .فال 

كقاهؿ ،﴾اَقيِّمً ﴿ :القٌل الجانُ لعباد يف ديـفؿ ود مصالح ا  .أكف قائؿ طؾك 

ـك مفقؿـ طؾك سائر الؽتب  ،﴾امً َقيًِّ﴿: القٌل الجالح لفقةبؿع وذلؽ  ،اإل

الشفادة لفا بصحتفا مـ حؿؾ هذه الؾػظة  وٓ .بتصديؼفا و طؾك هذه  ﴾اَقيِّمً ﴿ماكع 

لثالثة سائر الؽتب السابؼة،الؿعاين ا ئؿ، ومفقؿـ طؾك  مستؼقؿ، وأكف قا كر  : أكف  كؿا ذ

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: --اهلل 

 . [48]الؿائدة: ،﴾ژژ

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿

 ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

ٓ؟ م ر أتلخقوتؼديؿ ، هؾ يف أية رحؿفؿ اهلل ،اختؾػ الؿػسرون ﴾اَقيِّمً ﴿

ـك أية  لف طقًجاهلل  الحؿد»يع يجعؾ  لؿ  لؽتاب ققًؿا و كزل طؾك طبده ا ي أ لذ أو أية  «ا

  ؟ ﴾ى ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېې﴿طؾك كظؿفا 

قر ،ؾقفهل ط أن أية طؾك ما :الصقاب فالؽالم  ،لقس فقفا تؼديؿ وٓ تلخ

 .مستؼقؿ وواضح

ى ﴿ :--دققؼة يـبغل آكتباه لفا يف ققلف  مسائؾوفقفا  ،مفؿة ﴾ى﴿

ًسا لأي: لقـذر الؼرآن الؽافريـ ب ،الؼرآن ،الؿراد بالؿـذر هـا الؽتاب ،﴾ائ ائ

ماكع  وًٓسا شديًدا مـ لدكف. لب -- بد وهق الـبلشديًدا، أو الؿراد لقـذر الع
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حذف الؿػعقل بف  ﴾ى﴿ ،مفؿة فائدة. وهـا ٕن إمريـ متالزمانـ قآحتؿالمـ 

ْ ؿُ ـالوهؿ  ْ رون وجلء بالؿُ ذَ ـ إذا  - -فالـبل ،﴾ائ ائ﴿وهق  بف رِ ذَ ـ

كان يف الدكقا أو يف  وهذا البلس سقاءً  ،بالؼرآن إٓبلًسا شديًدا  الؽافريـ يـذر أكذر فنكف لـ

أي: مـ  ،﴾ڍ ڍ﴿طؾقفؿ، --خرة: يف الدكقا يؽقن بالؼتؾ وبنقامة أمر اهلل أ

 .--طـده 

مـقـ الؿم يـ وبالؿش  بَ ـُجاء بالؿ ،لؿا جاء الحديث طـ  ٹ ﴿ :قال ،ربفّش بَ ـُر

ۆئ ۈئ ۈئ ﴿يبشرهؿ  رونش  بَ ـُهمٓء هؿ الؿ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

ة الؼرآن ،﴾ېئېئ فصاح هذا مـ  تـقيف  ،و مـ باب ال الؿممـقـطؾك و  .شلن 

لبشارة ٕكف ُس  ﴾ٹ﴿ رةاثآظفر يؿقت البشارة با ؾك البش لبَ وُس ، رها ط ر َش ؿق ا

 :تظفر خالف الحققاكات فلبشارهؿ ٓ، جؾقدهؿ تظفروارهؿ تظفر ا ٕن أبشبشرً 

شقػ أو كحق ذلؽ. و يغطقفا إما شعر أو و حرا بالػعؾ جلء  ،﴾ڈ﴿بر أ

لتجددهـا لالالؿضارع  دهنؿ وشلهنؿ هق طؿؾ  زالقا يعؿؾقن أي ٓ ،ستؿرار وا ودي

لصالحات يلِت و ،ا يبشر »: بؼقلف لؿ  مـقـ الذيـ طؿؾقا و لصالحاتالؿم  .«ا

يـ يف فر لتل تؾقفا قال الؽـ لؿا جاء الحديث طـ الؽا ی ی ﴿: ٔية ا

هذا الؼقل متحؼؼ فقفؿل :«ويـذر الذيـ يؼقلقن»لؿ يؼؾ  ،﴾ی وأكف  ،ؾدٓلة طؾك أن 

  .هقا بفتػق  و وأهنؿ قد قالقه فعاًل  ،صادر طـفؿ

مـ اإليؿان ،﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: يف ققلف العؿؾ   ،مع أن 

تـقيف طؾك أكف ٓ :اإليؿان داخؾ يف مسؿك العؿؾ ٓ، ؼبؾ اإليؿان إٓ بعؿؾيُ  لؾ قن  و يؽ

لحً   :هؿا اثـقـ بصشطنيا إٓ صا
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لؿتابعةواإلخالص   .ا

ـــرطُ  ـــقلِ  ش ـــعِل  قب ـــ  الس  أن يجتؿع

 

ــــفق      ـــ بةٌ ـــ ـــالٌص و ف إص ـــ  إخ  مع

  ِ ـــــــــالع رب   لل ــــــــ ٓ رشِ ـ  قاهُ ـس

 

ــــُؼ     ــــا مقاف ــــذي ارْ  رعِ لش  ــــ هتَ ال  ض

جلء بؾػظ إجر مـ باب تطؿقـ الؿممـقـ،  ،﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ :ققلف 

يُ  مؾ  لعا يعؿؾقن وا اد ك أجره. قف  وأهنؿ  لؿر لدلقؾ طؾك ذلؽ ، بإجر الحسـ الجـةا وا

لتل تؾق ة ا ي يف الجـة. ،﴾ېئ ىئ﴿ققلف: فا يف أي  أ

 :﴾ٻ﴿لـ ٕكف مـاسب :وصػ إجر بالحسـ ولؿ يؼؾ أجًرا طظقًؿا أو كبقًرا

 بؾقا بالجزاء الحسـ والحسـك.قٕن أولئؽ لؿا طؿؾقا الصالحات وأحسـقا يف أطؿالفؿ ق

  .[26]يقكس: ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿

. قال اهلل تـغقص بقجف مـ القجقه ر فقفا وٓدَ كَ  ٓالجـة ٕن  :بالحسـ فا وصػوأيًض 

طراف: ،﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ﴿ :-تعالك–   .[43]ٕا

ـ فضؾف  !كسلل اهلل م

  ﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿

لؿُ  ،﴾ېئ ىئ﴿ لبؼاء :ؽثا قد ﴾ٿ﴿جاء بؼقلف ، ا  الؿؽث ٓ ٕن :لؾتلك

 .يدل طؾك الخؾقد وٓ ،إبدية طؾك يدل

 ﴾ی ی ی ی جئ حئمئ﴿

ـصارى  ،﴾ی ی ی ی جئ حئمئ﴿ ققلف: مـ القفقد وال

الؿشركقـ ى ائ ﴿هق ططػ طؾك ققلف:  ،﴾ی ی ی﴿. ققلف: و
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هبذه أية ،﴾ائ   لسببني: جلء 

لؽتاب السبب األًل: فؼريش لؿا سللقا أهؾ الؽتاب  ،أن الحديث طـ أهؾ ا

لدً  لقا اتخذ اهلل و لذيـ قا ر قريش أن ا :اا مـ كػا الؿشركقن  دً  هلل اتخذوكذلؽ قال  ل ، او

هـا. ،والعقاذ باهلل  فجلء بف 

الؿؼقلة وشـاطتفا السبب الجانُ: هذه  ت  .هقا بفتػق   وطظؿ ما لعظؿ  وجاء

لؽ كثقرً  ة تدل طؾك ذ كق لؼرآ يات ا لك اهلل  ا،أ لد إ مـ أطظؿ  --وأن كسبة الق

الؽػر ﮳ ﮴ ﮵ ے ے ۓ ۓ﮲ ﴿ :--قال اهلل  .وأشـع 

   ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﮶﮷

ؿ:  ،﴾        ا ا طظقؿً يعـل شقئً ا: إِد   [92-88]مري

لؼقل وطِ  هذا ا ة  يات كثقرة تدل طؾك شـاط بل  ظؿف.وآ صحقحقـ أن الـ جاء يف ال -و

- ُفْؿ َيْجَعُؾقَن َلُف » :قال ِ َتَع َلك، إِك  ـَ الل َم  َأَحٌد َأْصَبَر َطَؾك َأًذى َيْسَؿُعُف ِم

ا َوَيْجَعُؾقَن َلفُ    .(1) «َوَلًدا َوُهَق َمَع َذلَِؽ َيْرُزُقُفْؿ َوُيَع ِفقِفْؿ َوُيْعطِقِفؿْ  كِد 

لّ  هـا ٕولئؽ ا الؿؼقلة الشـقعة والعظقؿةفجاء التخصقص  لتل ،ذيـ قالقا هذه   ا

زم الـؼص. عاضؿ ربـا ،تعالك اهلل وتؼدس تستؾ  .وت

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ﴿

 ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 

فصاحة الؼرآن لك  يـ قالقاو ،اكظر إ لئؽ الذ رد طؾك أو  :طظؿ بالغتف يف ال

 .﴾ۀ ۀ ہہ﴿

                                                           

(1)  
ِ
ـَ اهلل

ِ َٓ أََحَد أَْصبَُر َطَؾك أًَذى م  -، (2804 .)-أخرجف مسؾؿ يف كتاب ِصَػِة اْلِؼقَاَمِة َواْلَجـ ِة َوالـ اِر، بَاُب 
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 طشق كنا ٍلُ: ْسريد القشآن علَوه بجالث

تدريج ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ :الطشٍق األًل الؿؼقلة بال هذه   ،إبطال 

مـ باب الؼقل طؾك  هذا  لك-اهلل بلن ققلفؿ  ر طؾؿ. -تعا  بغق

الؿؼقلة  ،﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴿ :الطشٍق الجانُ هذه  تعظقؿ 

 وشـاطتفا.

الؿؼقلة بلهنا كذب وٓ ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿ :الطشٍق الجالح هذه  قد   تػـ

.  أصؾ لفا

لـػلقلت «ـبؿِ »جلء  ،﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ الؽالملوك. كقد ا ير  ؼد َلُفْؿ بِِف » :ن ت َما 

يدل طؾك شـاط ،«ِطْؾؿٍ  هذا  ٕهنؿ ؤكرت آباذُ  ،﴾پ پپ﴿ :ققلفة ققلفؿ. و هؿ هـا 

يتؽئقن طؾك أن ما قالقه بائفؿ. كاكقا  مـ آ ك-قال اهلل  هق ما سؿعقه  ٱ ٻ ﴿ :-تعال

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

  .[23]الزخرف: ،﴾ٿٹ

لؿر ،﴾پ ڀ﴿  .﴾ۀ ۀ ہہ﴿ :هل ققلفؿ ﴾ڀ﴿ـب ادا

رد الؽؾؿة يف الؾغة العربقة تطؾؼ طؾك الؿػ يًضا ةو لؽالم أ لجؿؾة وطؾك ا پ ﴿ .وا

 .اتؿققزً  ﴾ڀ﴿ تعرب ،﴾ڀ

هذه الؽؾؿة وجرأهتؿ  .وفقفا دلقؾ طؾك طظؿ 

يًضا أسؾقب تعجب  وكقػ يـسبقن هلل  ،أطجب ما قالقا أي ما ،وفقفا أ

-- ؟!القلد 

يلِت  ،﴾ڀ﴿وققلف:  الؿاضل خرجت لؿ   .بالػعؾ 
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رار كذهبؿ لقؾ طؾك استؿ ٺ ﴿ ٕهنا كؾؿة ٓ أصؾ لفا. :﴾ک ک﴿ .فقفا د

اهفؿ ك ،﴾ٺ ٺ ٿٿ مـ أفق هذا الؼقل  سبؼ بلن  قد لؿا   ذب وٓ تلك

 أصؾ لف.

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

ي ،﴾ې﴿ققلف:  محؿد أ يا  كػسؽ  أن يممـ  لعؾؽ قاتٌؾ  وأكت تحاول 

لئؽ ـشد لفؿ اإليؿان ،أو مـقا. ،وت لـ يم ـل ،لؾرتجل «لعؾ» و رج   يع الؿحبقب  لت

ة  ففق، واإلشػاق يف الؿحذور بل لتسؾق  . --ؾـ

مـ باب التؼري «لعؾؽ»جاءت  بل هـا  فقف اإلكؽار لؾـ لذي   ،--ر ا

مباشرً  لقس  هـا  كؽار  بل الؽـ اإل كؿا جاء يف أول  ،ٕكف طبد اهلل -- لؾـ

لعتاب هـا سفاًل  ،﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېې﴿ سقرة الؽفػ فجاء ا

بل  .-- لؾـ

الـبلو لقؾ طؾك شػؼة   .وحرصف طؾك إيؿاهنؿ ،طؾك أمتف ، ،فقفا د

ٿ ﴿ .[17]إكبقاء:  ،﴾ک ک گ گ گگ﴿: --قال اهلل 

كػسؽ ،﴾ٹ ُمفؾؽ وقاتؾ  لؿراد هبا .أي  ّٓ  وا ففؿ لـ  ،تػعؾ ذلؽ يا محؿد أ

ؿ  ﴾ٹ ڤ ڤ﴿ :لذلؽ جاء الػعؾ الؿضارع يف ققلف .يستجقبقا لؽ لقؾ طؾك أهن د

مـقا لؽ، فال تؼتؾ كػسؽ  وٓ تذهب كػسؽ طؾقفؿ حسرات. ،مستؿرون وأهنؿ لـ يم

 . صريؼفؿ ،﴾ٻ ٻ﴿

هـا يف وصػ الؼرآن بؼقلف، أي الؼرآن ،﴾ڤ ڤ﴿ققلف:   :وجاء 
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باسؿ اإلشارة و «بلل» ففوطرّ  ﴾ڤ﴿ اضر يف  :﴾ڤ ڤ﴿سبؼف  ٕكف ح

دة وتـقيف بشلن ،أذهاهنؿ ة وزيا   الؼرآن. ورفع

ًكا ش ﴾ڦ﴿ يًداحز الغؿ طؾ أي ٓ تؼتؾ كػسؽ يا ،د  كمحؿد مـ شدة الحزن و

دم استجابتفؿ لؽ ُمبؾغ  :ط كؿا أكت رسقل   .«ما طؾك الرسقل إٓ البالغ»إ

 ﴾ڃ ڃ ڃ چچڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

كد ،فقفا تسؾقة لؾـبل د يعطل اهلل أولئؽ الؿعا فري، بلكف ق ـ يـ والؽا

كقا ًئاشق ـّ  ،أرزاقفؿ ومؽاسبفؿ وكحق ذلؽفقػتح طؾقفؿ يف  ،مـ الد لظّ  فقظ  ان أنّ ا

لئؽ طؾك الحؼ، لك–قال  أو  ،﴾ک ک کک گ گ گ گڳ﴿ :-تعا

ؿ:]م يشؽرون، فؽػروا بـعؿة اهلل  .[84ري كقا لعؾفؿ  يـة الد  ،--فنن اهلل أططاهؿ ز

مـفؿ.سؾَ تُ فسقف  ؽامفا، ؼمـ جفة خؾ ِزيـَةً  ،﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ ب  فا وإح فا وصـع

ـتػعقا بف مؿا ضرره واضح كتػعقا بف أو لؿ ي ة  ،فؽؾ ما ا مـ جف لفذه إرض  ٌة  يـ ففل ز

ل خؾؼف. -- إحؽام اهلل  ،﴾ڃ﴿ لف وقدرتف يف خؾؼف وصـعف وكؿا

ـختربهؿ ؾػظ جاء  ،﴾ڃ ڃ چچ﴿ ل  آختبارهـا مع أن  ﴾ں﴿ب

هـا طؾكو ،يؽقن بقـ الحسـ والؼبقح وآبتالء تدل طؾك أكف و ،التػضقؾ أحسـ تدل 

 .حسـ وأحسـ

العؾؿ مـ ذلؽ ضفقر ٕ :لؾتػضقؾ ﴾ں﴿ جاء بؾػظ لؽـ: قال أهؾ  الغاية  ن 

لؿحسـقـ لؿحسـقـ وإحسان ا نذا ضفر إحسان الؿحسـ ،كؿال ا فؾف إجر الحسـ  ،ف

لك-كؼقلف  فػ: ،﴾ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ :-تعا لؽ 3]ا لحسـ هق ما كان  .[0 العؿؾ ا و

لًص  ًبا --ا هلل خا العؿؾإ»: ضلػضقؾ بـ طقال اقا لذلؽ .وصقا هق  ن أحسـ 
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وأصقبف العؿؾ ،﴾ڄ ڄڄ﴿ :فققل .(1)«أخؾصف  اإلتؼان يف  لقؾ طؾك  ولقس  ،د

العؿؾ. لؿراد هبا الؽثرة يف   ا

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿

قد. ،﴾ڄ﴿ ي ،﴾چ﴿ لزيادة التؼرير والتلك فقف تـبقف أن  ،يقم الؼقامة أ و

لدكقا زائؾة، و كقا ومتاطفا زائؾ نأهذه ا  ،ما يستؿتع بف اإلكسان زائؾ، فؿا تراه مـ الد

افر: ،﴾ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی﴿ لصعقد هق ما  ،﴾ڇ ڇ ڇ﴿ .[16 ]غ ا

إرض وهق الرتاب كبات فق ،ضفر طؾك وجف  مستقية ٓ  ٺ ﴿ ،فافستؽقن إرض 

فػ: ،﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ لؽ َمْعؾؿ،  ،[47]ا لقس فقفا  هرة  فقف تزهقد يفضا هذا   و

لدكقا قزول.أو ،هبالؽقال يغرت اإلكسان  ا متاع وس الجرز  ،﴾ڇ﴿ ن كؾ ما فقفا إكؿا هق 

رداء ٓ ،أي لقس فقفا شلء ،معـاه الؼطع بلن يعؿر اإلكسان  فائدة وفقفا كبات فقفا، ج

ى اهلل  لقف --داره يف أخرة بتؼق الؾجقء إ  .و

 

* * * 

 

 

 

  

                                                           

تػسقر البغقي ) (1)  .(176/ 1اكظر: 
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  الذرس الثالث
(7-13) 

ک ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں
ہ ہ ہ ھ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

﮴  ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ھ ھ ے ےۓ ﮳  ﮲  ۓ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۈ ٴۇۋ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ى ائ

  ﴾ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿

ة أصحاب الؽفػ ة الشروع يف الحديث طـ قص    .هذه أية بداي

زكش بني هزي من املناسبات اليت ُت أّن -تعاىل سمحوه اهلل-ركش أهل العله 

 اآلٍات ًاليت قبلوا:

ـبل ّؿا ل ا:أًًل ُيفؾِ  --كان ال لؼقم هبذا يؽاُد أْن  يؿان ا لعدم إ كػسف  َؽ 

لبعث،  هؿ ا كؽار لؼرآِن وإ هذه ا كر  لؿـذ هرة اسبةا هل ضا ياتو ،و مـ أطظؿ أ لؽ أن    ذ

سقليت.  ة أصحاب الؽفػ كؿا  لبعث هل قص دٓئؾ طؾك ا  وال
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 ًَ رة بقـ ققلف: ا:ثان سبة كذلؽ ضاه لؿـا بعضفؿ وا ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ وقال 

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

هذا ما لؽ قالقا:  كحق ذ مـ َخؾٍؼ و مـ آيات أصحاب الؽفػ طؾك إرض   ،أطجب 

هذا ٔيات وأيات التل قبؾفا. فؽان  هذه ا تـاسب بقـ   ال

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ :--قال اهلل 

 :أي أضــت يا محؿد أن  أصحاب الؽفِػ والرققِؿ كاكقا مـ آياتـا العجقبة ،﴾ڑڑ

السؿاوات وإرض وما طؾقفؿا طجب،  ا هق أطجب مـ ذلؽ، فخؾُؼ فنن  يف آياتـا م

طؾك  --ما طؾك إرض مـ الزيـة وكحق ذلؽ أيًضا طجب، وما أكزل اهلل  وجعُؾ 

 مـ العؾؿ والؽتاب والسـة أفضؾ مـ أصحاب الؽفػ.  -- الرسقل

َلك أفائذّ:  َْو ْٕ لعظاتإلكسان لّن ا لعرب وا مـ ا لَؼَصص  يتعظ بؿا يف ا ن دو أن  ن أ

لؽ كحق ذ لَؼَصص و الؼصة ولقس  ،يشتغؾ بؿعرفة تػاصقؾ ا فالعربة فقؿا تدور طؾقف 

قر ،العربة والفدف يف معرفة تػاصقؾفا ستش ـك.  و لك هذا الؿع  أيات بعد ذلؽ إ

هؾ العجب يف  ،﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: --قال اهلل 

الؽفػ ؟ب الؽفػيف حال أصحا أو ؟أصحاب الؽفػ  ،العجب يف حال أصحاب 

محذوف تؼديره اإذً  ة  مـ » :فػل أي كقا  لرققِؿ كا لؽفِػ وا حاب ا حال أص أم حسبت أن 

ياتـا طجبً   .«اآ

هلل-اختؾػ الؿػسرون  ،﴾ڈ﴿ ققلف: لك رحؿفؿ ا عا اد  -ت لؿر بـــــ يف ا

   علٓ أقٌال: ،﴾ڈ﴿

 تاب، فعقؾ بؿعـك مػعقل، يعـل رققؿ أصؾُف مرققم.الرققؿ هق الؽ القٌل األًل:
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يًضا اختؾػقا يف لؽتاب أ هق ا لقا الرققؿ  يـ قا لذ همٓء ا لؽتاب اثؿ   :لؿراد با

مـ التقحقد.   :قال بعضفؿ َيِديـُقن بف  ما  يؽتبقن فقف  معفؿ  ان   هق كتاب ك

يـفؿ.  هق كتاُب د فؿ: بؾ   وقال بعض

اٌب كتبقا فقف أسؿا هق كت بؾ  فؿ:  ب ءوقال بعض سب ، و هؿ وأكساهبؿ، وقصتفؿ

 خروجفؿ، وكحق ذلؽ.  

ا كُؼشت طؾقفا أسؿ هل صخرة  فؿ:  .ؤوقال بعض  هؿ

لجبؾ الذي يف كفػفؿ.   القٌل الجانُ: اسؿ ا  هق 

الؽفػ.  القٌل الجالح: ي الذي فقف  اسؿ القاد  هق 

مـفا.   القٌل الشابع: اسؿ الؼرية التل خرجقا   هق 

يظفر  لذي  لرقق -واهلل أطؾؿ-وا الؽتاب. أن ا لؿراد بف   ؿ ا

احد :لْأمس رققؿ ققم أم هؿا و الؽفػ ققم وال   ؟هؾ أصحاب 

لذي يظفر  لك-ا ـد اهلل تعا العؾؿ ط دة  أنّ  -و لرققؿ صائػة واح فػ وا الؽ أصحاب 

لك شقئقـ لرققؿ.   ،لؽـ ُأضقػقا إ  الؽفػ وا

مـ بع ﴾ژ﴿ققؾ  ،﴾ڈ ژ ژ﴿ققلف:  تبعقض، أي  ياتِـا.             لؾ  ض آ

فقة بؿعـك  ﴾ژ﴿وققؾ بؾ  ياتِـا طجبً يف، هـا لؾظر ي: يف آ  ا.  أ

ياتِـا مـ الؿػرتض أن يؼال ،﴾ڀ﴿وتلمؾقا ققلف  لؿصدر  آ لؽـ جاء با طجقًبا 

يؼؾ طجقًبا لؿ  ة يف شلهنؿ.وذلؽ لؾ :طجًبا و  ؿبالغ
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 ک ک ک ک گ گ گ گ﴿

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

رف يف ققلف:  ،﴾ک ک ک﴿ :--قال اهلل  متعؾؼ  ﴾ڱ﴿الظ ققؾ 

يره الؿعـك ،«ذكراُ » :بؿحذوف تؼد يصبح  لشباب ا» :و ذكر يا محؿد حقـ لجل أولئؽ ا

فريـخقفً  ،إلك الؽفػ الؽا ة ققمفؿ   .«ا مـ فتـ

أي لجل  ،ذهب إذولؿ يؼؾ  ﴾ک﴿وتلمؾ ققلف  ،﴾ک ک ک﴿قال: 

هؿ.  لقٌؾ طؾك شدة فرار هذا د لؽفػ، و لك ا لؼقم إ لئؽ ا  أو

فقف كسان ٓ ،فائذّ و ة تدل طؾك أن  اإل لػتـ  ا
َ

يـف إذا خشل َيػّر بد ويفجر  ،ُبد أْن 

رابات وإصدقاء وإمقال وإوصان حقـ الػتـ بـقـ والؼ ٕهؾ وال أي  ،ا ويػارق 

يـف هق ديـفُ ما يؿؾؽ  أطز   ٕنّ  :شلء يمثر طؾك د كسان  رار  .اإل زم أن يؽقن الػ وٓ يؾ

معـاسكؿا  ،فؼط بالبدن لذاريات: ،﴾ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت﴿ ،قؿر  5] ا 0]، 

رار إلك اهلل  ويفجر  --واإلكسان يعقد إلك اهلل  ،أمر طظقؿ --فالػ

فافؼد يؽق، الؿعاصل جؿقع ًة أو مؼقًؿا طؾق معصق ُمِصًرا طؾك  لك اهلل  ،ن  -فْؾقػر إ

- قرات ،مـفا ويفجرها ى يف أيات وسقـال الربكات والخ ـر  .كؿا س

هـا ،﴾ک ک ک﴿: --قال اهلل  تقة  لشباب الػ لؿاذا جاء . هؿ ا ـْ  لؽ

 ؟﴾ک﴿ ربآسؿ الظاه

سؿ قال أهؾ العؾؿ: جاء بنضفار    لسببني: «إذ أووا إلك الؽفِػ » :مع أن تؼديره ٓا

يـ.   بب األًل:ـالس لؽثقر لقسقا با ة  لػتق لئؽ ا ُأو  أّن 



 33 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
لفؿ السبب الجانُ: لؿدح  مـ باب ا هذا  كقا صغارً  ،أّن  فؿ وإْن كا ك  لسـوأ  ،ا يف ا

يد أي سد تقة ورجقلة ور بتقا طؾك الحؼ ،لؽـ لفؿ ف لك اهلل  مـ خاللف ث -ولجلوا إ

- يـفؿ. وفر ا بد  و

ًٓ أ :فائذّ ا لشباب أكثر إقب مـ الشققخّن ا يـتصر  ، طؾك الحؼ  يـ  لذ هؿ ا فؿ  ك  وأ

يـ لد  ثر أتباع إكبقاء هؿ الشباب دون  هبؿ ا لذلؽ كان أك ويؼقم طؾقفؿ اإلسالم، و

ة مفؿ ة  مرحؾ لشباب  ة ا مرحؾ لشققخ، وأن   لؽفقل وا بل  وها ،ا لـ -هؿ أصحاب ا

-.  وكذلؽ قال اهلل--  قصة مقسكيف --: ﴿ ڇ ڇ

وهؿ  .[83]يقكس: ،﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ

لذيـ يؼقمقن بالحؼ هؿ طظقؿً ، ا لؽ كان أجر لذ بلاو لـ  :-- . يؼقل ا

ِ َسْبَعٌة يُ » ُف وذكر مـفؿ، َوَش بٌّ َكَشَل ِبِعَب َدِة الل ٓ  ضِؾ  ِ َٓ ضِؾ  إ ِف َيْقَم  ُ فِل ضِؾ  ُفُؿ الل  ،(1)«ظِؾ 

لرجال أو لشباب مـ ا ـ  ا كقا يف س لـساء. سقاًء كا  مـ ا

لك اهلل فقف  ،﴾ڭ﴿ :ققلف لؿبادرة بآبتفال إ فؿ  ،--ا ك  ن لك ـلف ا أووا إ ؿ 

لقف  --قا إلك اهلل ـــرًة تضرطـــباشػ مــــالؽف  --وَدَطقُه وابتفؾقا إ

هؿ.  يسدد يثبتفؿ وأْن  يعقـفؿ وأْن   يف أْن 

لػتـو مـ ا لػرار  لك ا لسعل إ يًضا اإلشارة يف ا لك اهلل  فقف أ مع الشروع والؾجقء إ

--  مـ اهلل إٓ إلقف ف ٓ مؾجل  ك  مقر. فعؾؿقا أ لقف بتقسقر إ لتقسؾ إ ، --وا

لؿثب   --أن  اهلل  وطؾؿقا لـاصر وهق الؿعقـ. وهؽذا يـبغل لإلكسان هق ا ت وهق ا

يترب  تفأن  مـ حقلف وقق لك اهلل  ،أ  يؾجل إ لدطاء. --وأْن  مـ ا يؽثر  ففؿ لؿ  وأْن 

                                                           

ل (1) ظُِر ا لَؿْسِجِد َيـَْت َؾَس فِل ا َج ـْ  اُب َم اب إذان، ب اري يف كت لبخ جف ا خر ِجدِ أ ا لَؿَس الََة َوَفْضِؾ ا  ،(660) ،ص 

فضؾ إخػاء الصدقة ؾؿ يف كتاب الزكاة، باب   (. 1031) ،ومس
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يـفؿ ْن - -بؾ سللقا اهلل  ،يؽتػقا فؼط بلْن فروا بد يعقـفؿ وأ يثبتفؿ وأْن  أْن 

ـصرهؿ ى يف ،ي ـر الػرج كؿا س سقلتقفؿ   .أيات و

هذا تقسؾقا بؾػظ الربقبقة ،﴾ھ ے﴿: --ققلف  أكثر ُدطاء ، و

استػتحقا بؼقلفؿ ،«ربل ،ربـا»بالربقبقة  قنيستػتح حقث ،إكبقاء هـا  ھ ﴿ وها 

  الشبٌبَْ نٌعان: ٕن ،﴾ے

ٌْ عام هذه لجؿقع الخؾؼ: فاهلل  ْ:ـــسبٌبَ لخ --و  ،ؾؼ أجؿعقـَرب  ا

فرهؿ.  مـفؿ وكا  مم

ٌْ ة والحػظ خاصْ: سبٌبَ لعـاي قد وهل التل مـ آثارها ا صر والتلي  .والـ

ـْ اهلل ، ﴾ے﴿ققلف:  م يرغبقن  فؿ  ك  ْن - -معـك ذلؽ أ يعطقفؿ وأ أْن 

ـ  طؾقفؿ مقا  ،﴾ۈئ ۈئ﴿فؼالقا:  ،َيُؿ الؽ ،﴾ۈئ ۈئ﴿قّد ير  فؼالقا » :الموإٓ أصؾ تؼد

كؽ لد مـ  ًة  ـدك. «ربـا آتـا رحؿ مـ ط ي:   أ

ا ققلف   ا قدمق   ؟﴾ۈئ ۈئ﴿ --لؽـ لؿاذ

الؿتػضؾ --ٕن  اهلل  لتػض   ،هق  يؽقن ا . فلرادوا أْن  ًكا مؿـق ؾ طظقًؿا و

 .﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿فؼالقا: 

يؿ وتلخقرو  يًضا تؼد الؽالم ،فقف أ إٓ أصؾ تؼدير  هقئ رشدً » :و مـ أمركاو  «.ا لـا 

 وآطتـاء.يدل طؾك الحصر وكذلؽ  

ي ،﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿ :قال فقف مـ  أ كحـ  لذي  كـا ا مـ حالـا وشل

الؽفػ رار بديــا إلك هذا  كا كؾف رشدً  ،الػ لـا أمر يد ﴾ژ﴿ٕن   :افاجعؾ   ،هـا لؾتجر

كا رشدً  لـا أمر ي اجعؾ   ا كؾف.أ
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يـ ،لؾتبعقض ﴾ژ﴿ وققؾ: بؾ   .أي اجعؾ لـا بعض أمركا وهق مػارقة الؽافر

ا اهلل ٕ :لؽـ إول أضفر هؿ رشًدا. --هنؿ دطق مر يؽقَن أ  أن 

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿

لؿباركتلمؾ أيفا  ا بديـفؿ بعد ذلؽ قال ماذا ،ا فرو  !لؿا 

يؽقن التػريع طؾك جؿؾة ، الػاء لؾتػريع ،﴾ں﴿: --قال اهلل 

لدطاء،   .أي فؼالقاا

بـا لفؿ ،﴾ں﴿ ستج لضربيؽقن و .أي فا  علٓ أمشٍن:هـا  ا

ن  اهلل  األًل: األمش هق أ لدطائفؿ، و ة  مـ  --استجاب فؿ  ؿ مفؿ فسؾ  كا قد أ

كقا يف خقف ،أطدائفؿتعذيب  لؼقم قد كا لئؽ ا أن  أو ؽ يف ققلف  ،و سقليت الدلقؾ طؾك ذل

اهنؿ ،﴾ۋ ۅ ۅ﴿ رتاح أبد ـقم هـا لؽل تطؿئـ قؾقهبؿ وت  مـ  فجلء بال

 .هذا إمر

لقاًل  األمش الجانُ: ـقم د لّرشد. حتك يؽقن هذا ال مـ ا هذا    طؾك صدقفؿ و

يدل هذا  لك اهلل   طؾك و لجل إ ا  كسان كؾؿ قً  --أن  اإل ن صاد لجقئف وكا ا يف 

لك اهلل  نن  اهلل --إ ؤه وتؼدست أسؿاؤه ،ف يعطقف سملف بؾ  ،جؾ ثـا قبف و  يج

 وفقق ذلؽ.  

فـامقا ،﴾ڻ ڻ﴿ققلف:  كؿـاهؿ  لـقم بؼقلف طب  ، أي أ ڻ ﴿ر طـ ا

الع .﴾ڻ  ؾؿ:قال أهؾ 

مع تعط    لـقم إٓ  ُيستخدم ا لتل ٓ  لقحقدة ا ة ا لجارح هل السؿعا يـام  :ؾفا  قد 
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كً  كقر، وبعض الـاس أحقا كسان يف  ؼان ااإل قـاه ٓ تغؾ لؽـ ٓ  ،وكحق ذلؽ يـام وط

لسؿع.   يتققػ ا يعؿؾ: فال ُبد أن   يستطقع أن يـام وسؿعف 

لصالة يـام طـ ا لذلؽ جاء يف الحديث طـ الرجؾ الذي  بل قا ،و -ل الـ
- :« ِقَْط ُن فِل ُأُذَكْقف   .(1)«فِل ُأُذكِفِ »، َأْو َق َل: «َذاَك َرُجٌؾ َب َل الش 

قر بؼقلف:  لتعب هـا طؾك أن ،﴾ں ڻ ڻ﴿جاء ا يف الؽالم  يدل 

ير و ،محذوف لتؼد فضربـا طؾك ءاذاهنؿ غشاوة، أو حاجًزا، أو حائاًل طـ » :ؿحذوفا

ي يقجد حذف، أو هق كذلؽ ٓ  .«السؿع ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿أ

العؾؿ. ﴾ۀہ هذا  ﴾ں ڻ ڻ﴿: --ققلف : يف قال بعض أهؾ 

معروفً  ،مـ خصائص الؼرآن يؽـ  يف كالم  ﴾ں ڻ ڻ﴿ ا التعبقر بؼقلف:لؿ 

لف:  ثؿّ  العرب قبؾ ذلؽ. قدل طؾك ققة  ،﴾ں ڻ ڻ﴿ُطب ر بالضرب يف قق ل

رة والؾصقق والؾزوم.    الؿباش

 ما طالقتفا بالػرار «الؽاف والفاء والػاء»كؾؿة الؽفػ  ،﴾ڻ ڻ﴿ققلف: 

لجبؾ إصؾ ؟مـ الػتـ لغار يف ا هق ا لؽفػ  اء، ففمٓء كلهنؿ و أّن ا آحتق يدل طؾك 

رار ادوا الػ لػتـ أر لفؿ طـ ا يعز يفؿ و يحق لك شلٍء  لؾجقء إ فـاسب أن يمتك  ،وا

لشلء.   ،بالؽفػ هذا ا مـفا تدل طؾك  َف  ما َتَصر  لؽفػ و ة ا كؾؿ  وإصؾ أّن 

قدل طؾك التؽثقر، يعـل  ﴾ۀ﴿ :جاء بؼقلف ،﴾ۀ ۀہ﴿ققلف:  ل

لسـ رة.قهذه ا ؿال قدرة اهلل  :إكسبوهذا هق  ن كثق  قالو .--إلضفار ك

ؾ  يات ﴾ۀ﴿بعضفؿ ب ـْ أطجب أ م لقست  ة  لؼص يـاسب أن  ا ؾتؼؾقؾ: حتك  ل  ،هـا 

                                                           

ُقِدهِ  (1) ُجـ ؾِقَس َو اُب ِصَػِة إِْب ؾؼ، َب لخ اب بدء ا اري يف كت لبخ جف ا خر (، ومسؾؿ يف كتاب صالة 3270) ،أ

َجؿْ  ْقَؾ َأ ؾ  ل اَم ا ـْ َك ا ُرِوَي فِقَؿ اُب َم ا، َب ه قصر افريـ و لؿس ك َأَصْبَح ا َحت   (.774)، َع 



 37 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
ة كت طجقب كا يظفر  .وإْن  قر ﴾ۀ﴿أن   -واهلل أطؾؿ-لؽـ الذي  تك  هـا لؾتؽث ح

يـام تؾؽ السـقات يف الؿعتاد  ،--قدرة اهلل يـاسب كؿال  فال يؿؽـ إلكسان أن 

مرً  هذا أ يؽقن  لؽرامات مـ ا خارقً إٓ أْن  العؾؿ طؾك ا تدل بعض أهؾ  اس ا لؾعادة. وقد 

لػرتة.   :هذه أية مقا تؾؽ ا كا يـ  لذ لئؽ ا ة ُٕو م هذه كرا  ٕن 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴿

ل ،﴾ہ ہ﴿ققلف:  قر يعقد ا تقة.طضؿ  ﴾ہ ہ﴿ :بؼقلف لءج ؾك الػ

ـؿ أيؼ لؿ يؼؾو لـقم بعثً  --اهلل ٕن  ؛ـاهؿظث مـ ا لـقم  ،اسؿك آستقؼاظ  ٕن  ا

 ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: -- وفاة. قال اهلل أصاًل 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: --وقال اهلل  .[60]إكعام :

  .[41]الزمر:  ،﴾ڦڦ

  ن:افَى أمش ﴾ہ ہ﴿ققلف: 

ير. ءطؾك كؾ شل --أّن اهلل  األمش األًل:  قد

ن  انُ:األمش الج رد طؾك الؽػاربقا فصاحتف يف ال كػار :بالغة الؼرآن و قريش  ّٕن 

لـبل يعجزوا ا كبل، -- أرادوا أْن  لؽتاب هؾ هق   قالقا: ؟فسللقا أهؾ ا

كقا يف غابر مـ سؾقه طـ فتقٍة يف إصؾ كا يـ ،الز وكػار  ،هؿ أصحاب الؽفػ الذ

ة  لبعث ولؿ يؽقكقا يعرفقن الؼص  صؾ.يف إقريش يـؽرون ا

كؽروهف لذي أ لبعث ا الؼصة إلثبات ا اد هذه  ير ثبت ، ـاسب إ الؼصة ت فجاءت 

َلك يؼ َأْو لبعث بطر ةٌ  ،ا ية قص هذه أ يرون أن   كقا     .طجب مع أهنؿ كا

كؽروا البعث ،﴾ہ ہ﴿ققلف:  يـ أ لذ لؽػار ا لئؽ ا  ؼادر، فالفقف رٌد طؾك أو
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الؼقم الذيـ كامقا بعد ثال لئؽ  أو سـقاتؿاثطؾك بعث  ع  وتس ؽؿ ئقادٌر طؾك إحقا ،ئة 

ى لبعث !اوأراد اهلل شقئً  افسبحان اهلل أرادوا شقئً  ،مرًة أخر وكلك ف  فرد طؾقفؿ بنثبات ا

مـ قصة أصحاب الؽفػ بتؿ  كتؿ تعج أن  اهلل  ،يؼقل أ ػ  عد - -وكق أحقاهؿ ب

ـسبة لػرتة الربزخ. رة بال تل هل قصق  هذه الػرتة ال

لبعث بعد الؿقت ،﴾ہ ہ﴿ققلف:  بقف طؾك إثبات ا ٕن  يف اإلفاقة  :فقف تـ

كقة البعث بعد الؿقت.   لـقم إمؽا  بعد ا

ير --اهلل أن  ،﴾ڇ﴿ :ققلف لؿ بؽؾ شلٍء  ،طؾك كؾ شٍلء قد هق طا -و

-، العؾؿ الذي طؾقف الثقاب والعؼاب العؾؿ هق  العؾؿ الذي ،هذا   وهق 

ة لؾـاس. فتظيظفر لؾقجقد   فر الحؼقؼ

قـ  اختؾػ الؿػسرون يف ،﴾ھ ھ﴿ققلف:   علٓ أقٌال:الؿراد بالحزب

لئؽ  القٌل األًل: أو الؽفػ أكػسفؿ وهؿ  مـ أصحاب  اد بالحزبقـ هؿ  لؿر ا

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: --بدلقؾ ققلف  :الػتقة

لؽفػ:  ،﴾ٴۇ كػسفؿافالحزب .[19]ا لؽفِػ أ هؿا أصحاب ا زبقـ ،ِن  لك ح  ،افرتققا إ

دة لبثفؿ. ا يف م  واختؾػق

لحزبقـ هؿ أهؾ زماهنؿ القٌل الجانُ: اد با لؿر الؽفػ  ،ا مـ أصحاب  لقسقا 

 .واختؾػقا كؿ هل مدة لبثفؿ

اد بالح :القٌل الجالح لؿر زب ا الؽفػ، والح زبقـ الحزب إول هؿ أصحاب 

كسبف  لؼرصبل و هذا جزم بف ا هؿ، و ة طؾك طفد لػتق لذيـ ُبعث ا ة ا لؿديـ هؾ ا هؿ أ لثاين  ا

يـ.   إلك جؿفقر الؿػسر
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ماضٍ  ققؾ هق ،﴾کک﴿ مـ أفعال فعؾ  فقف مسائؾ  ،لتػضقؾا، وققؾ هق  و

كتجاوزها.  لغقية 

ي  ،﴾ھ ے ےۓ﴿ ً أ مـ ًة.ز ي  ا وغا

 ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿

قر ،﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ﴿ ققلف: أصؾ تؼدير  ،فقف تؼديؿ وتلخ و

 كؼص طؾقؽ. :الؽالم

ـد إلقف الؿس ـد  ﴾ڱ﴿ قدم  الؿس ـل ﴾﮲﴿طؾك  صقص، يع ٓ  كحـ لؾتخ

كب»ركا قْ غَ  ص طؾقؽ   .«لهؿكؼ

لَؼَصص  :الباء ققؾ ،﴾ڃڃ﴿ :ققلف كحـ كؼص طؾقؽ ا ة، أي  لؾؿالبس

لصدق.    الؿصاحب لؾحؼ وا

مجل مـ  دة  العؾؿ: ،﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ﴿ققلف:  ءالػائ  قال أهؾ 

لؼقم قد تؿارَ  كبل أهؾ الؽفػٕن ا لتخرّ  ،وا يف  مـ ا لتؽفّ صفؽان فقف  ـات ات وا

رة إقاويؾ وكحق ذلؽ،  قـة وكث ۓ ﴿فجاء ققلف: والرجؿ بالغقب والؼقل بدون ب

 .﴾﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ

لتقكقد  جلء ،﴾ۇ ۆ﴿ ثؿ قال: لإلكؽار أكف ٓ يمتك بفمع  ﴾ٱ﴿با  ،إٓ 

 ، لقس فقف إكؽار هـا  بؼقلف: لؽـ   لالهتؿام  :قالقا ؟﴾ۇ ۆ﴿فؾؿاذا جاء 

لئؽ الؼقم.    بلو

لئؽ شلهنؿ طظقؿ ،﴾ۆ﴿ققلف:  رة ةوهمٓء الػتق ،أي أو العش ٕن  :هؿ دون 
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مـ جؿقع الؼؾة العشرة  ،فتقة  لئؽ كاكقا دون   فدل ذلؽ طؾك أن الػتقة أو

غارً  اوشبابً   .اص

قسك ققؾ هؿ كاكقا طؾك ديـ ،﴾ۆ ۈ﴿ ققلف:  -- ط

صراكقة» قر، ل«الـ هر أهنؿ »: ، قالااستـباط طجقب جد   كان لف -- ؽـ ابـ كث الظا

صراكقة صراكقة بالؽؾقة، فنكف لق كاكقا طؾك ديـ الـ لؿا اطتـك َأْحَباُر  كاكقا قبؾ مؾة الـ

مـ ابـ كثقر وهذا ا. (1)«لؿبايـتفؿ لفؿ القفقد بحػظ خربهؿ وأمرهؿ قد  ـباط ج  ست

ة اهلل-  .-طؾقف رحؿ

هر يف ققلف جلء ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: ققلف ۆ ﴿ :بآسؿ الظا

الؽالمأمع  ﴾ۈ مـقا بـا» :ن تؼدير  ٌة آ لحؼ إهنؿ فتق هؿ با كبل كؼص طؾقؽ  قال  :«كحـ 

العؾؿ ة، لإلشعار بنيؿاهنؿ وآطتـاء هبؿ.  ضاففؿ إلك ال: أأهؾ   ربقبق

ة  ،﴾ۈ ٴۇۋ﴿: --ثؿ قال   إشاستان مونتان:يف هذه أي

هدً  --أن مـ آمـ بربف وأصاع ربف  اإلشاسّ األًىل: ى، فؽؾؿا زاده ربف 

اد ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: --قال اهلل . ىازداد هدً  ،اإلكسان يف الطاطة ازد

لصالحة ًئافؽؾؿا قدمت شق .[17]محؿد:  ،﴾ۈئ ېئېئ فنن  ،مـ إطؿال ا

ة تجر  أختفا، واهلل  لحسـ لقاءه ويـصرهؿ --ا يثبتفؿ يميد أو ويػتح  ،ويعقـفؿ و

ات. ات والربك الخقر مـ   طؾقفؿ 

لَؼَصص الػتقة طـ أولئؽ  ققؾ أبـاء إثرياء وإغـقاء يف هنؿ كاكقا إيف بعض ا

 تؾؽ الػرتة.

                                                           

تػسقر ابـ كثقر (1)  ( ط: دار صقبة لؾـشر والتقزيع.5/140) اكظر: 
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الؿؾقك مـ أبـاء  يـ، ،وققؾ إن بعضفؿ كان  فال  ففجروا كؾ شلء ٕجؾ الد

لقا --يؿؽـ أن اهلل  يدهؿ ويسددهؿ  ،ه ويخذلفؿءيرتك أو ؾ يعقـفؿ ويم ب

ى. هًد هؿ  يد يز يفؿ و يفد  و

كف قال: اإلشاسّ الجانَْ: يـؼص: ٕ يد و يز يؿان  لقٌؾ طؾك أن اإل ۈ ﴿ فقفا د

هذا هق مذهب أهؾ السـة ،﴾ٴۇۋ الجؿاطة و يد بالطاطة و يز ، أن اإليؿان 

صقة.  ويـؼص بالؿع

قر يف ققلف قر يف  ،﴾ٺ﴿ :الضؿ قر الضؿ  :فؾؿاذا لؿ يؼؾ، ﴾ۈ﴿ققلف: غ

ادهؿ» ة آمـقا برهبؿ وز فتق  ؟«إهنؿ 

قر  الػضؾ  ﴾ۈ﴿يف ققلف:  «كا»ٕن الضؿ يدل طؾك العظؿة والجالل و

رم الؽ مـ اهلل  ،و ٌة  هب كف فضٌؾ طظقٌؿ و  .--وأ

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

لك جؿال الؼرآناتلمؾ و ﴾ۋ﴿ ققلف: مَ  الؽريؿ كظر إ ة   ـ تؽؾؿ بف وطظؿ

--! 

مثاًل و ،﴾ۋ﴿جاء بؼقلف:  العؾؿ:  ،تـاـــــ وثب لؿ يؼؾ   قال أهؾ 

هق أن اهلل  يدل طؾك شدٍة وثبات، و لعرب  لربط يف كالم ا قد  --أصؾ ا

لقس سفاًل  :ربط طؾك قؾقهبؿ وثبتفؿ إمر  مر سفؾ ،ٕن  همٓء  :فال تظـقا أن إ

لؼتؾ ؾب وبا لص  لذلؽ قالقا: ،ُتُقِطُدوا با ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ و
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فػ: ،﴾ېئ ېئ ىئ لؽ فروا وخالػقا ققمفؿ وهؿ صغار [20]ا ، فؽقهنؿ قد 

د اهلل  دة مـ التثبقت.  ،مـ الخؾؼ --وٓ كاصر لفؿ بع  احتاجقا إلك ش

مـ لجل إلك اهلل إ ،﴾ٺ ٺ﴿ققلف:  بتف ويؼقي إيؿاكف --ن كؾ   ،فنكف يث

لشدائد ويصرب. قال اهلل ويج يحتؿؾ ا مـ الؼقة ما تجعؾف  ی ی ﴿: --عؾ لف 

3]الحج:  ،﴾ی ی جئ حئ مئىئ لقاءه --فال تظـ أن اهلل  ،[8 قخذل أو بؾ  س

امفؿ ،الـاصر لفؿ --هق  ڭ ﴿: --قال اهلل . سقـصرهؿ ويثبت أقد

 .[7]محؿد:  ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

َكْػًس  ً َفطِْقُبقا  وا َطْقـ يُ  كؾ   !اا وَقر  قـزل  --أن اهلل  قعؾؿْ بتؾك يف ديـف فؾْ مـ  س

مـ الػتـ مـ البالء و ثبات أضعاف ما كزل طؾقف  لصرب وال مـ ا ۋ ﴿فؼال:  .طؾقف 

 ٕن أهؿ شلء هق ثبات الؼؾب واصؿئـاكف وطدم خقفف.   ،﴾ۅ ۅ

لذلؽ  :  ،يف الؼؾعة -اهلل فرحؿ-شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة طؾقف لؿا سجـ و قال

سقاحة :ما يػعؾ أطدائل بل»   .«وكػل خؾقة ،إن سجـل 

لؿّ  ة  لسؽقـ اإلكسإن ا ـبل ، نا تؽقن يف الؼؾب يفدأ  لذلؽ لؿا كان ال  و

-- الغار ۋ ۋ ﴿: --قال اهلل  ،يف مققػ صعب يف 

مـ أطظؿ  .[40]التقبة:  ،﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ب  ثبات الؼؾ ف

يثبُ  ،إشقاء كسان أن  يؽػل اإل ات وو قر الؿتغ مـ   الػتـ وكحق ذلؽ.ت طؾك الحؼ يف ز

رف يف ققلف:  ،﴾ۉ ۉ﴿: ققلف ربط، أي قامقا  ﴾ۉ ۉ﴿ققؾ إن الظ لؾ

 فربطـا طؾك قؾقهبؿ.

كؽروا ألقهقة  ،قامقا بقـ يدي مؾؽفؿأي  ،﴾ۉ ۉ﴿يف ققلف:  قال بعضفؿ فل

ٕصـام.    تؾؽ ا
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قدهؿ وققؾ مريـ .بؾ قامقا يف ققمفؿ وأطؾـقا تقح محتؿؾ لأل أهنؿ قامقا ، وهق 

قـ يدي الؿؾ قـ و ؽب ي ققمفؿب لشرك كؿا سقليت.   ،يد مـ ا قدهؿ وتربؤوا   فلطؾـقا تقح

 . سابًؼاالربقبقة الخاصة التل ذكركاها  فائدة فقف ،﴾گ گ﴿: --ل اهلل قق

ستدٓ فقف ،﴾ڇ ڇ ڇ﴿: ققلف طؾك  --ل بربقبقة اهلل آ

إرض --إلقهقة: ٕكف ٓ أحد يـؽر أن اهلل  ػار  ،هق رب السؿاوات و الؽ بؾ 

ن اهلل ومؼر   السؿاوات --ن بل ما دام أكؽؿ » :فؽلهنؿ يؼقلقن ،إرضو هق خالؼ 

لسؿاوات وإرض، إذً  --تعتؼدون أن اهلل  لؿستحؼ لؾعبادة، هق رب ا ا ففق ا

قره بدون غ  !؟«كقػ تع

قدد تػق ﴾ى﴿ققلف:  لفً يعـل أبدً  ،التلب كف إ مـ دو كدطق  لـ  ة  ،اا  هذه ثؿر  و

ربط تثبقت.، ال  ال

تـاهؿ ،﴾ۋ ۅ ۅ﴿ اإلكسان ٓ يرتك ديـف.  ،أي ثب تثبقت أن  فـتقجة ال

لذلؽ قالقا:  تلكقد  ﴾ائ ى﴿: ققلفولؿ يؼقلقا سـرتك وكحق ذلؽ.  ﴾ى ائ﴿و

مـ الشرك وققة ثباهت هذا هق  ؿطؾك براءهتؿ  لتقحقد. و رارهؿ طؾك ا طؾك الحؼ وإص

مفؿا ُفِعَؾ بف.   يـف  يرتك د كف ٓ  لؿسؾؿ أ مـ ا لؿطؾقب   ا

لعبادةبالؿراد  ،﴾ې ې ې ى﴿ :قالقا لدطاء هـا ا فقشؿؾ دطاء  ،ا

ةالؿسل لعبادة ل  .ودطاء ا

بد  ،﴾ى ائ﴿ققلف:  لـ كع وئ ۇئ ۇئ ﴿ :لاق .﴾ائ ەئ ەئوئ﴿أي 

قد ﴾ۉ﴿يف  «الالم» ،﴾ۆئۆئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ن فعؾـا ذلؽ إيعـل  ،لؾتقك

ي َجْقرً  ،﴾ۆئۆئ لحد يف ذلؽوتجاوز ،اأ قـف. كا ا فؽقػ  فنن الشرك هق الشطط بع
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هق الؿستحؼ لؾعبادة رب  ُيعَبد غقُر  ات وإرض و  !؟السؿاو

 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ﴿

 ﴾ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب

لئؽ طـ الحؼ ،﴾چ﴿ققلف:  لقؾ طؾك بعد أو قد لؾد ، جاء باسؿ اإلشارة لؾبع

يًض و مـ الشرك.أ حتؿؾ أن يؽقن هذا يُ  ،﴾ۈئ ۈئ﴿ فؼالقا ا احتؼار ما هؿ طؾقف 

ۈئ ۈئ ېئ ﴿قالقا: ، هؿ طـ ديـفؿأراد أن يرد   ـّؿاالؽالم بقـ يدي الؿؾؽ ل

 .﴾ېئ ېئ ىئىئ

يُ  لؽالم هذا بقـ بعضفؿ بعًض و يؽقن ا يحتؿؾف. احتؿؾ أن  هذا و  .ذاك قحتؿؾ 

ي ،لؾتحضقض ﴾ې﴿ ققلف: ّ  أ أي  ،﴾ىئ ی ی ی یجئ﴿ هال

لعبادة هذه إصـام تستحؼ ا ة و لف هذه أ لقٌؾ طؾك أن  هؿ د  ؟هؾ طـد

لتحضقض الؿؼص ،﴾ىئ ی ی ی یجئ﴿وٓحظ ققلف:  مـ ا قد 

لعبادة هذه إصـام تستحؼ ا لقؾ طؾك أن  لبحث طـ د لقس ا ٕكف ٓ يقجد دلقؾ  :هـا 

لعبادة.   كطؾ ٕصـام تستحؼ ا هذه ا  أن 

قظ طؾقفؿ بؾ تبؽقت والتغؾ هـا اإلكؽار وال بدون آلفة  ،الؿؼصقد بف  أي كقػ يع

لقؾ وحجة طؾك أهنا تستحؼ العبادة يقجد سؾطان ود ی ىئ ﴿فؼالقا:  ؟!وٓ 

        ﴿ :--وهذا كؼقلف  .﴾ی ی یجئ

يبحث طـ برهان، ٓ يقجد أصاًل  [117]إكبقاء:  ،﴾  هذا شدة . أي: لقس لف أن  و

لتغؾق هر وواضح ﴾ی﴿ظ والتبؽقت لفؿ. قال: اإلكؽار وا بؾ كؾ القجقد  ،أي: ضا
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لؿستحؼ لؾعبادة --يدل طؾك أن اهلل  ٌة تدل طؾك. هق ا لف آي أكف  ويف كؾ شلٍء 

احد لؿستحؼ لؾعبادة. ،و  وأكف ا

ؾؿ ،﴾ڎ ڎ﴿: ققلف هذه أي ٓ أحد أض طؿقم، و ک ک ﴿. ققلف: صقغة 

مـ هق أضؾؿ  ،﴾ک ک گ لـ تجد هـاك  لذلؽ .﴾ک ک ک ک گ﴿أي  ن  ،و كا

قر طؾؿ لؽبائر الؼقل طؾك اهلل بغ ل اهلل   .مـ أكرب ا ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ -:-قا

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ،﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱژ 

3طراف: ]إ 2-3 مـ أضؾؿ الظؾؿ  .[3 ك اهللوهذا  ٓفرتاء طؾ  .  -- ا

يقؾ أية بؼقلف:  أي:  .﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿فؾذلؽ جاء تذ

لعبادة هذه ألفة تستحؼ ا كتؿ تػرتون بلن  سقاق  ،أ لـا يف  وإمر لقس كذلؽ. وٓ ز

ة  لعجقب ٔيات ا لك-بعقن اهلل ا  .-تبارك وتعا

 

* * * 
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  الذرس الرابع
(14-16) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چچ 

ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

 ﴾ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

لك لصحقح، هـا لؾتعؾقؾ ﴾ٱ ٻ﴿ :ققلف تعا ـك ،طؾك ا ٕجؾ » :والؿع

بدون إٓ  اطتزالؽؿ هذا مـ  ،﴾ٱ ٻ﴿وققلف:  .«اهللققمؽؿ الؽػار وما يع ققؾ 

لبعضٍ  بقؾ الـصح والؿشقرة كالم بعضفؿ   .طؾك س

ٌض  وققؾ بؾ هق معرت مـ اهلل ، كالٌم  هق إخباٌر  لك–و تقة -تعا أهنؿ لؿ » طـ الػ

ر اهلل  ا غق بدو  . «--يع
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ستثـاءققؾ  ،﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿ :ققلفويف  ي ،متصؾ آ بد أولئؽ  أ يع

يـ اطتزلفؿ أصحاب الؽفػ الؽػار لذ مـ إصـام وكحق ذلؽ ا قره  بدون غ  .اهلل ويع

ستثـاءوققؾ بؾ  يعبدون إٓ إصـام ،مـؼطع آ پ پ ﴿ققلف:  .بـاًء طؾك أهنؿ ٓ 

لؼقم وققة ثباهتؿ ،﴾پ يـ أولئؽ ا ة د ٌة طؾك صالب فقف  :فقف دٓل ففؿ قد تركقا ما 

لـعؿة والر لؿـعؿقـ ،فاهقةمـ ا تبدلقا  ،طؾك أهنؿ كاكقا أبـاء مؾقك وكاكقا مـ ا واس

كقاب لد مـ متاع ا هق  ي  كفٍػ يف رأس جبؾ ذلؽ الـعقؿ الذ لك  لقٌؾ  ،أن أووا إ ؽ د ل ؾ ذ فؽ

الؼقم لئؽ   . --وققة إيؿاهنؿ باهلل  ،طؾك ثبات أو

الالم» ،﴾پ پ پ﴿ويف ققلف:   لؾعفد، وذلؽ :فػ ققؾيف الؽ «إلػ و

معفقدً  هذا كان  لؽفػ  مـ قبؾ. فؼالقا ،ا طـدهؿبلن ا بدون فقف  فلووا إلك : ففؿ يتع

مـ قبؾ. فقف  بدون  ـتؿ تتع لذي ك لالم لؾحؼقؼة :وققؾ الؽفػ ا أي فلووا  ،بؾ إلػ وا

ّي  لك أ مـ الؽفقف إ ّي  --واهلل  ،كفػ  لؽفػ يف أ كا بؿؽان ا يخرب البالد مـ  لؿ 

ة فال فائدة يف  ،ؾعـا طؾك شلء مـ ذلؽإرض، ولؿ يط رف هـاك مؽاكف أصاًل مع لقس  . و

لؽفػ.  مؽان ا ة  معرف يدل طؾك   
ٌ

 قصٌد شرطل

يـ ؽؾػ بعض الؿػسر ًٓ  ،وت لؽفػ أققا مؽان ا فقف  .فذكروا يف  لـا  ولق كان 

هذه ؾٕرشدكا إلقفا اهلل ورسقلف. ف ،مصؾحة ديـقة رفة مثؾ  لبحث طـ مع ذلؽ مثؾ ا

الؽ ،إمقر  هق مـ باب الرجؿ بالغقب. ،فػ وكحق ذلؽمؽان 

ي ،﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ققلف:  مـ رحؿتف أ بسط لؽؿ ربؽؿ  وتلمؾقا  ،ي

لك كفٍػ  ،﴾ڀ ڀ﴿ :فققل لؼقم قد أووا إ نن أولئؽ ا لؽفػ ضقٌؼ. ،ف  وا

ة إذا بُ  ،﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ :فؼال رحؿ ل لقٌؾ طؾك أن ا سطت هذا فقف د

ؼً  ان ضق لؿؽ كان ا لق  ت و الؼقم باهلل طؿ  لئؽ  ة أو لقؾ طؾك ثؼ فقف د  ،--ا. وكذلؽ 
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مر كذلؽ --وأن اهلل  لقاءه. وإ يخذل أو يـ آمـقا ،ٓ  لذ افع طـ ا يد  ،فنن اهلل 

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿ :--قال 

ٿ ٹ ﴿ :--قال اهلل  ،[63-62 ]يقكس: ،﴾ڀ ٺ ٺٺ

افر: ،﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 5 ]غ 1].  

فاهلل  .[47]الروم:  ،﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿ :-جؾ ذكره-وقال 

لذيـ فر   ،معفؿ لئؽ ا ظف ٕو يقده وحػ يـفؿ ٕجؾ اهلل بـصره وتل  . --وا بد

ن بف ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿ ققلف:  ،أي تـتػعقن بف ،أي ما ترتػؼق

تك يف أحؾؽ الظروف ؤل ح لقؾ طؾك التػا فقف د هذا  ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :فؼقلف .و

هؿ  ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ صارد لك كفٍػ ضقٍؼ قد  ووا إ هؿ قد آ و

تـقهؿ ط يـفؿ. فؼد قالقا قبؾققمفؿ وف ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :ـ د

لؽفػ  ،﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ؤل .[20]ا فقف قؿة التػا  ،ففذا 

قـا  كب لذلؽ كان  ًٓ  --و ػاؤ لـاس ت ؾؽ، أشد ا تك يف أح  ،الظروف ح

بل  لـ لقؿـ ،--وقصة تػاؤل ا الشام وبالد ا ػتح بالد  قره ب يف غزوة  وتبش

ـدق قؼف.  ،الخ شد الحصار وأض  وهؿ يف أ

لؽ الحال بؼقلف --واهلل  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :وصػ ذ

 ،﴾گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 لقا. ءلقا تػاءفؾذلؽ تػا .[10 :]إحزاب

ـــُ   ـــد بؾغ ـــف ولؼ ـــ ؤل أوج ــــ التػ  م

 

ــــ  ــــٌؾ َم ــــُؾ وقالئ ــــقن قالئ  ـ يػعؾ

ـــقر قرأُ   ـــؾ البح ـــك تػ طق ــــتفحت   ــ

 

  ئٌؾ ـ ئٌؾ متػــــــ ئٌؾ متػــــــــــــمتػ 
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 ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 

  ﴾ژژڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 :وققؾ، -- الؿخاصب بف الـبل :ققؾ ،﴾ٿٹ ٹ﴿ ققلف:

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :فقؼال ،أي مؿـ يصؾح طؾقف أن يخاصب ،ـق  عَ الخطاب لغقر مُ 

ڤ ﴿ .إذا أشرقت الشؿس تؿقؾ طـ الؽفػ أي ،﴾ڤ ڤ ڤ﴿ :ققلف .﴾ٹ

صؾعت طؾقفؿ فؾق أُ  ،لئال تصقب الؼقم أشعة الشؿس أي إلك جفة القؿقـ، ،﴾ڦ

ويف الؿجلء بالػعؾ الؿضارع يف  .حرقت ثقاهبؿ وغقرت ألقاهنؿٕ ،الشؿس ٕحرقتفؿ

ڦ ڦ ڦ ﴿: --ققلف م. دٓلة طؾك تؽرار ذلؽ كؾ يق ﴾ڤ﴿ :ققلف

ققؾ: كان باب ا، أي فال تصقب مـفؿ أحدً  ،ترتكفؿ فال تصقبفؿ :ققؾ ،﴾ڄ ڄ

وإذا  ،فنذا صؾعت الشؿس كاكت طؾك يؿقـ الؽفػ ،ا إلك جفة الشؿالالؽفػ مػتقًح 

وققؾ: بؾ . اخؾ الؽفػفال يصؾ ضقء الشؿس إلك د ،غربت كاكت طؾك شؿال الؽفػ

وكذا حال  ،الؿراد أن الشؿس إذا صؾعت مـع اهلل ضقء الشؿس مـ القققع طؾقفؿ

وهذا يدل طؾقف  .وكرامة طظقؿة ٕولئؽ الؼقم ،ا لؾعادة خارقً وكان ذلؽ فعاًل  الغروب.

ڌ ﴿ هذا الذي حصؾ وذكركا لؽؿ. ،أي التؼؾقب ،﴾ٻ﴿يف أية  :--ققلف 

ڄ ڄ ڃ ﴿: --قال اهلل  .آية مـ آيات اهلل :أي أمر خارق لؾعادة ،﴾ڌ ڎ

الذي هق  ،ققؾ جلء باسؿ اإلشارة ،﴾ٻ﴿. أي وهؿ يف متسع داخؾ الؽفػ ،﴾ڃڃ

 ،فقف ثـاء طؾك الػتقة ،﴾ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ققلف:  لؾبعقد لؾتعظقؿ.

والؿـتػعقن بأيات هؿ  ،ولؽـ الؿـتػع هبا قؾقؾ :وتـبقف طؾك أن أمثال هذه أيات كثقرة
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ک ک ﴿يف سقرة يقكس  :--قال اهلل  الؿتلمؾقن فقفا والؿستبصرون هبديفا.

ڀ ڀ ٺ ﴿: --قال اهلل  .[101]يقكس: ،﴾ک گ گ گ گ ڳڳ

فأيات والـذر يرسؾفا  .[59 ]اإلسراء: ،﴾ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

 والؿـتػعقن بأيات هؿ .--بقا إلقف مولق تدطقا ولقعقدوالقر :لعباده --اهلل 

 .أصحاب الؼؾقب الحقة الذيـ مأل اإليؿان قؾقهبؿ

جاء يف حديث أبل ذر يف  ،﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿ :--قال اهلل 

فقف أن اهلل  ،الحديث الؼدسل الطقيؾ ،صحقح مسؾؿ دِ  َي »: قال --و ي ِطَب 

ـْ َهَدْيُتُف، َف ْسَتْفُدوكِل َأْهِدُكؿْ  ٓ  َم ِ ُؽْؿ َض لٌّ إ   .(1)«ُكؾ 

مـ اهلل  مـ أطظؿ العقن ،هذا مـ أطظؿ إسئؾة --فطؾب الفداية  أن  :و

يف كؾ ركعة مـ - -كحـ كسلل اهلل  ،أن يفديؽ. ولذلؽ- -تسلل اهلل 

التـا لؿستؼقؿ. ،ركعات ص صراط ا يـا ال هداه ا أن يفد تدي --هلل فؿـ  . ففق الؿف

ي مَ  ،﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴿ :--قال  ـ كتب اهلل طؾقف أ

مـ يفديف ،الشؼاء صره ،فؾـ تجد لف  يـ يرشده ،و فقة. ويدلف. ،و ة والعا  كسلل اهلل السالم

 ڑ ڑ ک کک ک گ گ ﴿

 گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 

 ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ

فقف ما ققؾ يف الخ ،﴾ڑ ڑ﴿ :--ققلف  هـا يؼال  طاب 

                                                           

لرب والصؾة وأداب، باب تحريؿ الظؾؿ فأخرج (1)  (.2577) ،مسؾؿ يف كتاب ا
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كاكت  :ققؾ ،﴾ڑ ڑ﴿ققلف:  .﴾ٿ ٹ ٹ﴿: يف ققلف الؿخاصبقـ

ة وهؿ كائؿقن قـفؿ مػتقح العؾؿ .أط  :قال أهؾ 

لقفا اْلبَِؾك.يسرع ئال ل يحتؿؾ أن ا: قالقا إ لشدة و لرائل يحسب أهنؿ أيؼاظ 

ة التغق   وقؾ لذي كان طؾقفؿ  لحػظ ا ک گ گ گ ﴿ :فر. ويدل طؾقف ققلا

الحؽؿة  :ققؾ ،﴾ڑ ڑ ک کک ک﴿ :--ققلف  .﴾گڳ

لتؼؾقب يُ أهن :مـ ا لؿ  لق  ـسقؿ جؿقع  :وققؾ بقا ٕكؾتفؿ إرض.ؼؾ  ؿ  قـال روح ال بؾ ل

اهنؿ لقٌؾ استـبط ،صحقحإول الو .وققؾ غقر ذلؽ .أبد بعض الػضالء مـ  فوفقف د

لقف فعٌؾ  :قالقا ،﴾ک﴿ :ققلف يـسب إ لـائؿ ٓ  لقٌؾ طؾك أن ا قر مؽؾػ.  :فقف د ٕكف غ

بل  لؼؾؿ رُ  رذك --جاء يف الحديث أن الـ ةٍ فِ أن ا مـفؿ ،ع طـ ثالث  :وذكر 

ـ  ِئِؿ َحت ك َيْسَتقِْؼظَ » ـِ ال ل ،﴾ڳ﴿ :ققلف .(1)«َوَط هـا هقا  صحقح أن الؿراد بالؽؾب 

الؿعروف مً  فؼد ذكر ،الؽؾب الحققان البفقؿ  يـ كال لؿػسر اد بالؽؾببعض ا لؿر  ،ا يف ا

لصحقح أكف   .الؿعروفلؽؾب البفقؿ الؽـ ا

لك اهللفؿ رحؿ-اختؾػ الؿػسرون  ،﴾ڳ﴿ :قال الؽؾب -تعا هذا   يف لقن 

يًض حاصؾ لفا  ققال ٓأطؾك  لقؾ طؾقفا أ يُ  ،اوٓ صائؾ تحتفا وٓ د مؿا  هل   :ـفك طـفبؾ 

لغقب. ٕ لرجؿ با مـ باب ا لؽ ققٌل   ن ذ

ة كثقرً لـا  --اهلل قد ذكر و لؼص هذه ا يتؽؾؿ فقفا  ّٓ أو مـ إشقاء ايف 

لك اهلل  ،كسان إٓ بعؾؿٍ اإل العؾؿ إ يـسب الػضؾ و  ،﴾چ ڇڇ﴿ :. قال--و

إلك آخر ذلؽ مـ  ،﴾ک ک ک ک گ گ﴿وققلف:  ﴾ڎ ڈ﴿وققلف: 

لؽؾب أسقدَ  :أيات لقن ا يعرف  كسان  هؿَ أو لقكف  فؽقن اإل و كحق ذلؽ ٓ فائدة أ أد

                                                           

لؿَ  (1) ْؽَراِن َوا لس  الَِق َوالُؽْرِه، َوا الَِق فِل اإِلْغ ط  ل اُب ا لطالق، َب اب ا اري يف كت لبخ جف ا خر ا.أ ِهَؿ ُقِن َوَأْمِر  ْجـ
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لؿ يذكره اهلل مـف لـبل  --. فشلٌء  بقـف ا  ،ا ٓ فائدة تحتفإذً  --ولؿ ي

العظات دون التػاصقؾ. ققلف  فالعربة فقؿا العرب و مـ  الؼصة   :-جؾ ذكره-تحقيف 

ماد   ،باسطٌ  ،﴾ڳ ڳ﴿ ي  لؽفػ يديف أ مدخؾ ا لٌس طؾك بطـف طـد  اسة  ،جا لحر

. لئؽأو فروا بديـفؿ يـ  تقة الذ  الػ

ـد باب الؽفػ :وققؾ ،فـاء الؽفػ :ققؾ ،﴾ڱڱ﴿ :ققلف طـد  :وققؾ، ط

تبة الؽفػ ل ذلؽ  وكؾ ،ط الؽفػ؟ قا صحقح. لؿاذا لؿ يؽـ الؽؾب معفؿ داخؾ 

العؾؿ ض أهؾ   :بع

سقؽقن يف الخارج لؾحراسة، لحراستفؿ ٕن الؿالئؽة ٓ  :بعضفؿ وقال. هق 

 ا فقف كؾٌب أو صقرة. ا أو بقتً شقئً تدخؾ 

الؽؾب ﴾ڳ﴿ :وتلمؾ يف ققلف هذا  ،﴾ڳ﴿ :بؾ قال ،ولؿ يؼؾ و فقف و

لقؾ لصالحقـ د لئؽ الػتقة ،طؾك أن بركة ا الؽؾب ،أو تك  ح ـقم طؾك  ،شؿؾت  فلصابف ال

فقف .تؾؽ الحال هذا  لقؾ  و يًض د مـأ قرهؿ  لصالحقـ تشؿؾ غ لـاس ا طؾك أن بركة ا  ،ا

يًض  لدوابر صحبة إخقا فائدةا وفقف أ مـ ا تك  لصالح، وكذلؽ ح وسـشقر . فقف أثر ا

لك ذلؽ بعقن اهلل  لك-إ عا مقسك -تبارك وت لخَ  -- يف قصة  حقـؿا  ،رِض مع ا

دم وأتقا أهؾ قرية الؿعروف. ق  والجدار 

الؽ --فنن اهلل  ،﴾ڳ ڳ ڳ﴿قلف: ق ر لف قد ذكر  ؾب وصا

لشافعل  مام ا يحؽك طـ اإل لحقـ. وذلؽ  لؾصا مصاحبتف  مرافؼتف و خرٌب وشلٌن بسبب 

 أكف يؼقل:

ـــ    ـَ  أح ـــ لحق ـــُ   الص ــــفؿ ولس    م

 

ــــ     ــــ َل  ل أنْ لعؾ  ــــػ طةً  أك ــــؿ ش  بف
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   صل ـــف الؿع رتُ ـــــتج ـْ مَ  رهُ ــــوأك

 

ـــــكُ  وإنْ     ـــــقاءً ـ  ـــــ طةِ    س  يف البض

لقؾ   فقف د اإلطؾك جقاز اتخو اسة، ولقحذر  الؽؾب لؾحر مـ أن اذ  كسان 

قر حراسة أو صقديصطحب كؾبً  يد يف كؼص أجره ف :ا يف غ قد شد -ؼد جاء فقف وط

الؿسؾؿ .-والعقاذ باهلل ػار فؾقحذر  تشبف بالؽ كتشرت يف أوكة إخقرة  ،وٓ ي فنكف قد ا

الؽالب ـقع الؽػار  ،اصطحاب  هذا مـ ص  .-والعقاذ باهلل-و

فقف ما يؼال يف الخطاب ،﴾ںڱ ڱ ﴿ :--ققلف  يف  الخطاب يؼال 

ں ڻ ڻ ﴿ :ققلف. ﴾ڑ ڑ﴿ وققلف: ﴾ٿ ٹ ٹ﴿ :ققلف

لك–ما ألؼك اهلل  بسبب ،﴾ڻ ڻ ۀۀ مـ الؿفابةطؾقف -تعا بؾ  :وققؾ. ؿ 

قر يؿتؾئ قؾبف رطبً  :أشؽالفؿ تتغ كسان  يجعؾ اإل هؿ  ار هؿ وأضػ ا مـ فطقل شعقر

مـفؿ لئؽ ويػر  هذا أيًض  ،أو قدو لَ : ا بع  ،استقؼظقا لؿ يـؽر بعضفؿ طؾك بعض ـّؿإهنؿ 

ؾك  فؿ ط كؽر بعض أضػارهؿ ٕ مـ كقمفؿ وصالت أشعارهؿ و تقؼظقا  اس قروا و فؾق تغ

اًل وهؿ لؿ يـؽر، بعض ا أشؽالفؿو وا أص يستـؽرو لذلؽ  ،لؿ  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ﴿و

ستـؽرهؿ أهؾ  شعقرهؿ وأضػارهؿلق كان الحال كذلؽ يف صقل  وكذلؽ .﴾ۇۇ ٓ

مً  لك الؿديـةإفؾؿا بعثقا أحدهؿ  ،الؿديـة لفؿ صعا الؿديـة لقجؾب  يستـؽره أهؾ  ا لؿ 

ستـؽر ،بشؽؾف لقَ بؾ ا مـ باب الؿفابة ،ق التل كاكت معفرِ وه با هذا   .فدل ذلؽ طؾك أن 

 

* * * 
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  لذرس الخامسا
(17-11) 

 ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﴿

﮳ ﮴ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ىئ ی یی

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﴿

 ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ 

بقف ﴾ک﴿يف  «الؽاف» ،﴾ہ ہ﴿ :--قال اهلل  ، لؾتش

لؽفػ ة أصحاب ا كام لَِؽ اسؿ اإلشارة راجع إلك إ ـقم ذَٰ  فؾذلؽ قال اهلل  .وكقػقة ال
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--: ﴿هؿ ،﴾ہ ہ ًكا بعثـا هؿ قرو كؿـا ي كؿا أ ووجف الشبف ، أ

لبعث بعد الـقم يعـل ا إلفاقة  كؿا هق  ،--آية طظقؿة دالة طؾك قدرة اهلل  هل أن ا

ـقم واإلكامة لفؿ، أيالح ثـاهؿ، وققلف  :ال يف ال بع كؿـاهؿ   :--كؿا أ

الالم هـا  ،﴾ہ ہھ﴿ :ققلف .أي أصحاب الؽفػ ،﴾ہ ہ﴿

العؾؿ: قٌلنيطؾك  ﴾ہ﴿يف   طـد أهؾ 

ثـاهؿ  ،يعـل ٓم التعؾقؾ ،هنا ٓم كلإ القٌل األًل: يتساءلقا. لأي بع  ؽل 

لصقرورة هناإ القٌل الجانُ: ثـاهؿ فتساءلقا بعد ذلؽ. ،ٓم العاقبة وا  أي بع

فق ،﴾ھ ھ ھ﴿ :ققلف لؿباحثة  لقؾ طؾك الحث طؾك العؾؿ وا هذ ف،فقف د  هو

دة  العؾؿفائ ر يف  اإلكسان يذاك رة يف أن  بق العؾؿ ،ك قره يف  يباحث غ  .و

يؿً  العؾؿاء: وقد مذاكرة حاذِ إا قال  العؾؿ أفضؾ ٍق ن  يحؽك طـ اإلمام  :قالقا .يف 

لـقوي  سـة ٍق مذاكرة حاذِ  أكف قال: --ا مذاكرة درس  مـ  ٕكف  :بالعؾؿ أفضؾ 

تبدى لؽ أشقاء هذه إشقاء ،ي مغزى   ،وقد يتضح لؽ أشقاء أكت لؿ تؽـ تػفؿ 

العؾؿ ٕهنؿ بدؤوا يشؽقن يف الـقم  ،﴾ے ےۓ﴿ققلف:  .فبالؿدارسة يتضح 

هذا الذي أصاهبؿ. لطقيؾ  الؽفػ  فؿلقخن دُ إققؾ:  ،﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ﴿ ا

لـفار لت الشؿس حقة كان أول ا لـفار، فؿا زا كان آخر ا فؿ  ستقؼاض يرون  ،وا وكقهنؿ 

لـفار  ،﴾ےۓ ۓ ﮲ ﮳ھ ھ ھ ے ﴿ .قاشؽ   ضقء الشؿس وهؿ يف ا

ًما. يق كؿـا   .يعـل كصػ الققم ،﴾ۈ ۈ ٴۇۋ﴿وقال:  يعـل 

هذا الؼقل يف ققلف مـ  ﴾﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ﴿ :هؾ  هق  لفؿ جؿقًعا؟ أو  هق 

يؼً  مـفؿباب أن فر يؼً  ﴾﮲ ﮳﴿قال  ا  ثـا  اوفر لب ل  يجقز . ﴾ۈ ٴۇۋ﴿قا
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 فذا جائز،ف ﴾﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ﴿ :يجقز أن يؽقكقا كؾفؿ قالقا ،آحتؿآن

ؼ قال ﴾﮲ ﮳﴿: فريؼ مـفؿقال  :وجائز أن يؼال فري   ﴾ۈ ٴۇۋ﴿: و

قر يف ققلف ،﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ :--قال اهلل   ﴾ۆ﴿ :الضؿ

. ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿أهنؿ كؾفؿ  ،ؾك جؿقعفؿ وهق الظاهرطف يعقد كَ إققؾ 

هذا الؼقل ققل بعضفؿ  .ويجقز أن يؽقن 

افؼقا وتقاص هذا الؼقل  ،وا طؾقف ورأوا أكف صقابمفؾؿا تق ـئذ تقاصموا طؾك  حق

 .﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿

العؾؿ :فائذّ مـ  تبف طؾقفؿ  اش هل إدب فقؿا  لك طالؿف  ،و ردوه إ  .--ف

لك اهلل ردها إ تل ٓ يعؾؿ طؾؿفا أن ي ؾ ال الؿسائ يـبغل لإلكسان يف  أو يؼقل  -- و

 ٓ أطؾؿ.

ــــ ـــــإذا أطق ْؾ وُق ـــــاألم ذاك  كَ ـ  رُ ــ

 

ــ     ــ  تس م ــل بؿ ـــل ـــطـ لُل ـ ــف ُخ ــ  رُ ْب

    ـؾؿَ شــطُر العـــؾِؿ طـــد الُعــ فــذاكَ  

 

 كــذاك مــ  زالـــْ  تؼـــقل الُحؽؿــ  

ننّ  ،يؼقل اإلكسان ٓ أطؾؿ  العؾؿ ف كصػ  العؾؿ مـ قبؾ .ٓ أطؾؿ   :وقد قال أهؾ 

.ؾ ٓ أطؾؿ أصفِ َج  ـْ مَ  ؾف  قبت مؼات

بقاأي  ،﴾ۋ ۋ﴿ :--قال  حدً  اكتد م وا ؿ يؼق ا مـؽ

. دة بعد ذلؽ تؽقن محد ؿة س ذه الؿف ؿة، ه ققلف بؿف ۋ ﴿ :لؽـ يف 

راء ،﴾ۋ قكالة يف البقع والش صحة ال و از الـقابة  ؾك جق هنؿ  ،فقف دلقؾ ط ن ف

احدً  ـفؿأكابقا و قذوكّ  ،ا م ي لفؿؾقه ل قشرت  ،﴾ۅ ۅ﴿ :ققلف. هب ف

قَ الؿؼصقد ب روبةرِ ال ؿض ة ال لػض روفة. ،ق ا لؿع دراهؿ ا هل ال ققلف و ۋ ﴿ :يف 
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    مسائل: ﴾ۋ ۅ ۅ

لـػؼة املسألْ األًىل: لقؾ طؾك أن حؿؾ ا كسان يف سػٍر أو يف  ،فقف د يحتاجف اإل ما  و

قره ٓ  لتقكّ غ كاكقا متقكؾقـ طؾك اهلل  ،ؾيـايف ا لك الؽفػ --ففؿ وإن  وو إ  ،وأ

سباب ٕخذ بإ لتقكؾ ،لؽـفؿ لؿ يؼػقا طـ ا مـ ا ٕخذ بإسباب  لتقكؾو .فنن ا هق  :ا

لقف والثؼة بف  --آطتؿاد طؾك اهلل  مر إ فؾذلؽ حؿؾقا  ،--وتػقيض إ

لقفا. يحتاجقن إ كؼقًدا   معفؿ 

اء هبا فقف :الجانَْاملسألْ  الجؿاطة والشر ٕهنؿ  ،فائدة طؾك جقاز خؾط دراهؿ 

ثقا أحدكؿ بقرقؽؿ الؿال. ،قالقا فابع  ففؿ جؿعقا 

فقف الشركة، وإن  :الجالجْاملسألْ  لذي  مـ الطعام ا ؾك جقاز إكؾ  لقؾ ط فقف د

ثر مـ يلكؾ أك مـ يلكؾ أقؾ ،كان فقفؿ  اشرتكقا ،و حٍد  .ٕهنؿ  كا أن كؾ وا مثاًل قدر فؾق 

هؿً مـفؿ د مً  ،افع در هؿ صعا لدرا مً  ،افسقشرتون هبذه ا مؼد هذا  لطعام  قؽقن ا مفق اوس  ائً و

مـ بعض يف إكؾ ،لألكؾ بقـفؿ  .فال شؽ أن بعضفؿ سقؽقن أكثر حًظا 

لتساوي طؾقفؿ؟ كؼقل الجقاب با هذا مآ :ففؾ ٓ بد أن يقزع إكؾ  كسؿقف  ، و

مصطؾحً  اهؿة اكحـ أن  ـل يشرتك جؿاطة يدفع ،بالؿس ًٓ يع ما مً  قن  عا يشرتون بف ص  او

يُ  ،ويلكؾقن ؼس  ٓ  ي لقس طؾقف ، فؿ الطعام طؾك حسب إكؾشرتط أن  ثر  ؿـ أكؾ أك

قاًل  فقؿـ لؿ يلكؾ إٓ قؾ ريب  يُ  ،تث أكؾ وٓ  قره.معترب  غ ۉ ﴿ :--قال اهلل  ـ مال 

هربقا م ،﴾ۉ تل  يسؽـقن فقفا وال تل كاكقا  يـة أي ال ـفا إلك الؿؼصقد بالؿد

يـة اسؿلـا  --ولؿ يذكر اهلل  .الؽفػ الؿد مـ  ،هذه  هذه  الؼصص  فٌائذو

الؼصة --أن اهلل  ،الؼرآين لقس الؿؼصقد هبا و ،والؿؼصقد آكتػاع هبا ،يحؽل 

 معرفة دقة التػاصقؾ.              
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يفتؿ بالتػاصقؾ ـل ما  ،يـبغل لإلكسان أٓ  وأي  ؟الؿديـة؟ وكقػ ذهب اسؿيع

يؼ س الؿعـك ؟وكقػ حصؾ ؟ومـ قابؾ ؟ؾؽصر بؾ  ،هذه تػاصقؾ ٓ يتققػ طؾقفا 

ًيا لقس ضرور لعؾؿ هبا  ضر. ،ا  والجفؾ هبا ٓ ي

الؼصص إكؿا جلء هبا لؾعظة والعربة وه هذه  لقس الؿؼصقد فؼط  ،الؿفؿ قٕن 

الؼصة ػاصقؾ  فؿ ت   .أن تػ

مـ يعقد ،﴾ې ې﴿ :--قال  قر يف ق طؾك  ؟ ﴾ې﴿ :قلفالضؿ

  :ٕهؾ العؾؿقٌالن 

قر يعقد  القٌل األًل: الؽالم ،ؾك الؿديـةطقالقا الضؿ ير  فابعثقا » :فقؽقن تؼد

هذه إلك الؿديـة أي أهؾ الؿديـة ًما ،أحدكؿ بقرقؽؿ    ،فؾقـظر أصقب صعا

مؽسًبا   .«وأحؾ 

قر يعقد  القٌل الجانُ: مً أي إصعؿة أزكك صع ،ؾك إصعؿةطقالقا الضؿ  ا. ا

  :أققال ٕهؾ العؾؿ  ؟﴾ې ې﴿ :لؿراد بؼقلفا ما ،﴾ې ې﴿ : ققلفيف

حؾ القٌل األًل: ًما كأ . و صعا ًٓ  يؽقن حال

ٕجقد.الطعام  القٌل الجانُ:  ا

ثر. الطعام القٌل الجالح:  إك

لصحقح  لذي يظفر مـ أية-وققؾ غقر ذلؽ. وا أن الؿؼصقد بف  -واهلل أطؾؿ وا

ًما عا وصقًبا ،أحؾ ص  ًٓ يؽقن حال ي  لذ تقة :يعـل ا هق الالئؼ بحال الػ هذا  ففؿ فروا  ،ٕن 

لؽ تحر   ،نقمـ ققمفؿ ٕجؾ أهنؿ مشرك فقف وا أكؾ الحالل.كذ   :فٌائذ و
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يـايف  الفائذّ األًىل: لؽ ٓ  كف كذ هد، وأ لز يـايف ا لزاد ٓ  صؾب ا لقٌؾ طؾك أن  ف د فق

لتقكؾ اإلكسان يرتك إكؾ والشراب الزهد ـكفؾقس مع ،ا لتقكؾ ،أن  مـ ا  ،بؾ هذا 

قكؾ»  . «اطؼؾفا وت

لزهد :ْالجانَ الفائذّ يـايف ا يذ ففذا ٓ  اإلكسان يلكؾ الطعام الؾذ ن  يعـل  ،أن كق

يء لرد هد أن تلكؾ الطعام الذي يضرك ،لقس الزهد أن تلكؾ الطعام ا ولقس  ،ولقس الز

صر طؾك أشد  هد أن تلكؾ وتؼت كحق ذلؽالز لطعام جػاًفا و همٓء الؼقم  .ا ٓ، بؾ 

مً  لحقن صؾبقا أزكك صعا لصا مً  إكفطؾك الؼقل  ،اا لذ صعا تك ولق  ،اأزكك وأصقب وأ ح

كسان فقف كثقًرا هد. ،دفع اإل يـايف الز                                                      فنن هذا ٓ 

لؿتصق   هذا فقف رد طؾك ا يـ يرون  ،فةو لذ لخشـا مـ الطعام ا لكؾ  اإلكسان ي  ،أن 

فقف يتؽؾػ  لك آخره ،ويلكؾ أقؾ الطعام وٓ  لذ   .إ ما  يلكؾ  كسان  قال اهلل  .وصاب بؾ اإل

--: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

3]إطراف:  ،﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 2] . 

 :يف ققلف ،﴾ى ى ائ ائ﴿ :--يؼقل اهلل 

يرتف   ﴾ائ﴿ لؿؼصقد بف  يتخػ  ا شرا ـ يف دخقلفك ويتحق  ؼ و ف ئوخروجف و

لك الؽفػ وكحق ذلؽ مـ ققمفؿ ومـ  ٕكف ٓ :ورجقطف إ تقة يخافقن  زال همٓء الػ

لؿرَس  ،فذا الـؼقبلفلرادوا أن يجعؾقا  ،بطش ققمفؿ ي ا   :مقاصػات ،ؾأ

شرايتؾط   الٌصف األًل: بف وكحق ذلؽ.ئػ يف خروجف و  ف وذهابف وإيا

دة تحر   الٌصف الجانُ: مـ ش كف  ط  أ وتؾ ًثا  ،ؿل إكظاريع ػفزه  يحدث حد وٓ 

فروا مـ ققمفؿ لذيـ  ة ا   .يشعر أخريـ أن همٓء هؿ الػتق
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يتغقروا أصاًل  لقؾ طؾك أن الؼقم لؿ  فقف د هذا  الؿػسريـ  رد  ، وو مـ قال مـ  طؾك 

رهؿ وكحق ذلؽ. عا ػارهؿ وأش  أكف صالت أض

لقؾ طؾك التحر   ،﴾ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿ ققلف: ز فقف د

لديـ ستخػاء والبعد طـ مقاقع الػتـ يف ا آ لقؾ طؾك أخذ الحذر ، و فقف د  وكذلؽ 

اء تقة الؽفػ الذي كان وفقف إشارة إلك أن ، مـ إطد ةفقف الػ يـ لؿد مـ ا يًبا  ر  :كان ق

يـة ٓ لؿد لؽفػ بعقًدا طـ ا لق كان ا لذاهبوإٓ  كتظار هذا ا ياًل يف ا  ستغرق وقًتا صق

 سقػسد الطعام.و

لقؾ طؾك الؿبالغة والحذر يف ذهاب  ،﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿ :ققلف د

ي أرسؾقه. لـؼقب الذ  الذاهب وا

قد و ﴾ەئ ەئ﴿ :ويف ققلف لسبب.سقليت  ﴾ہ﴿الـقن لؾتقك  ا

ستليت بعدها  تل  ة ال يبالغق تبقـأي لتحر  السبب الذي جعؾفؿ  آختػاء.ز ن يف ا   و

 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿

 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی 

يظفروا طؾقؽؿ ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ققلف:   أي يطؾعقا طؾك أمركؿ ،إن 

يؽتشػقا حالؽؿ   ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی﴿و

ل ،﴾ۈئ﴿ :فؼقلف الؼتؾ بالحجارةؿراد بالا الؼقم ،رجؿ  ـل أهؾ » ،وكان همٓء  أط

مـ بقـ يدي الؿؾؽ الذي هربقا  يدً اك ،«فالؿديـة و فؿ شد ي   ان بلس يبفؿ قق فؾذلؽ  .اوتعذ

 :وققؾ. الؼتؾ الرجؿ بالحجارةوأشد أكقاع  ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿قالقا: 
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لؽـ الذي يظفر  .«أكف الشتؿ بالؼقل» -- وهذا اختاره ابـ جرير ﴾ۈئ﴿

الؿقت. -واهلل أطؾؿ- مل بالحجارة حتك   أكف الر

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿: --اهلل  قال

الؽالمقدمقا الرجؿ؟  لؿاذا :يبؼك هـا سمال ،﴾ىئ إهنؿ إن يظفروا » :فقؽقن 

قدوكؿ يف مؾتفؿ أو رجؿقكؿ العؼؾقة «طؾقؽؿ يع يعـل الؼسؿة  :هذا الؿتبادر لؾؼسؿة 

يـفؿ هؿ طـ د يردو لقا أن  يحاو ًٓ أن  ة أهنؿ إذا قبضقا طؾقفؿ أو لعؼؾق ثؿ إذا ما  ،ا

ستجابقا  هـ. هذا ا ،لفؿ يؼتؾقهؿا  لؿتبادر لؾذ

العؾؿ ض أهؾ   ألمشٍن: سبب تؼديؿ الرجؿ :قال بع

لئؽ األمش األًل: فقف إشارة إلك ضؾؿ أو يـة ،هذا  الؿد  .أهؾ 

لئؽ الػتق األمش الجانُ: ستجابقا  :ةشدة ثبات أو هـ إذا ما ا تبادر لؾذ ٕن الؿ

يـفؿ. كلهنسقؼتؾقهنؿ أو يرجعقن طـ  فؿ بعًض  ؿد طؾق ايقصل بعض ؽؿ أهنؿ لق ضفروا 

بتقا الؼتؾ وإزهاق أرواحؽؿ ،فاث لك  ؽؿ إ تك ولق أدى ثبات كتؿ طؾك الحؼ ح وإياكؿ  ،فل

هـا ،أن تعقدوا يف مؾتفؿ : --وهذا مـاسب لؼقلف  .فؾذلؽ قدم الرجؿ 

لففمٓء الؼقم طـدهؿ شدة يف الصرب و ،﴾ۋ ۅ ۅ﴿ ۇئ ۆئ ﴿ثبات. قال: ا

اب  :مسألْ هـا ،﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ن أصح هؾ كا

يـ ققمفؿ  يشقر  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ :ٓ؟ ٕن ققلف مقبؾ أمـ الؽفػ طؾك د

لك أهنؿ كاكقا طؾك مؾة أولئؽ قبؾ اإلسالم. ألقس كذل  ؽ؟ا

العؾؿ: قٌالن  ٕهؾ 

الؿؾة التل  ،﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ :قالقا القٌل األًل: لك  أي يردوكؿ إ
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ـتؿ طؾقفا   .قبؾ أن يفديؽؿ اهلل ك

ة طؾك ديـ ققمفؿ. القٌل الجانُ: لئؽ الػتق  لؿ يؽـ أو

لبً : قالقا ﴾ېئ﴿: فسقؽقن تقجقف ققل اإذً  لعقد غا عربقة ا يف الؾغة الا

معـاه الصقرورة ،لقس معـاه الرجقع لك كذا. ،إكؿا العقد  ـل كان كذا ثؿ طاد إ الشلء  يع

لثاين ٓ هق إول. ٓ،  ا كتؼؾ إلك شلء آخر.بؾ يعـل أكف  ـل ا هذا مثؾ ققل الؼائؾ:  يع  و

ـــ رمُ  ـــؽ الؿؽ ـــعْ ٓ قَ  تؾ ـــ  نِ َب ــــ َل ـٍ م    ب

 

ـــ      ـــ ءٍ   قبَ ِش ـــ د بؿ ـــُد  افع ـــ بع  آقَ أْب

ـل  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿: --عد ذلؽ. فؼقلف صار ب يع

لك الؽػر ،﴾ېئ ېئ ىئ فقؾزمقكؿ أن تعقدوا إ يؽرهقكؿ  ـل أو  فالذي  ،يع

قصبح ققلف  ،لؿ يؽقكقا طؾك ديـ ققمفؿ ةيظفر أن همٓء الػتق لك-ف ېئ ﴿: -تعا

الؽػر ،﴾ېئ ېئ ىئ ولقس الؿؼصقد بف أهنؿ كاكقا قبؾ  ،أي ترجعقا الك 

 ذلؽ يف الؽػر. هذان إمران احتؿآن واردان يف أية.

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿: --قال اهلل 

هـ أن  ،﴾ىئ تبادر لؾذ لك مؾتفؿ؟ الؿ قدوكؿ إ لؿاذا قال يف مؾتفؿ ولؿ يؼؾ أو يع

الؿؾة قدوكؿ يف  ة ولقس يع الؿؾ قدوكؿ إلك   .يؼال يع

رف  رف  «يف»الجقاب: جلء بح لك»دون ح رار الذي هق  «إ آستؼ لؾدٓلة طؾك 

ة هؿ كراه يدون أن يجعؾقكؿ ،أشد شقًئا طـد همٓء ير ـل  الؿؾة  ٓ ،يع لك  ردوكؿ إ بؾ ي

اإل .الؿؾةيف  الجؿال الؼرآين يف  هذا  ىئ ىئ ی ﴿ قال: .تقان بإلػاظو

ـل ،﴾یی ير مـ  يع هذا فقف تحذ إًذا أبًدا، و ػؾحقا  مؾتفؿ فؾـ ت لك  إذا طدتؿ إ

الؿشرك ٓ يػؾح.  الشرك وأن 
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ه ،﴾ىئ ىئ ی یی﴿: --قال اهلل  هل: لق  ،مسألْـا و أن و

أُ  لؽفػ  هر كطؼقا  ،كرهقا وكػرواأصحاب ا ئـة، لؽػربايف الظا لقسقا  وقؾقهبؿ مطؿ أ

يـ؟   معذور

هذ ؟﴾ىئ ىئ ی یی﴿فؾؿاذا قالقا:  العؾؿ يف  املسألْ  هقال أهؾ 

 :أجقبة

كرهقا أُ  مع أهنؿ لق ﴾ىئ ىئ ی یی﴿قالقا يف ققلف:  اجلٌاب األًل:

نهنؿ معذور افؼقهؿ يف الؽػر يف  .نووأجابقا يف الظاهر ف قالقا: إكؿا خافقا لق أهنؿ و

هر الؽػ،الظا ؽ قال ،ر الحؼقؼلـــــأكف يحصؾ لفؿ  ا إذا ـــقا ولــفؾذل ا.  تػؾحق  أبًد

هذه إمة اجلٌاب الجانُ: مـ خصائص  لقس لألمؿ ا ،العذر باإلكراه    لسابؼة. و

مثاًل  ،فؾذلؽ لق وقعقا هر وقؾقهبؿ لؿ يؼقلقا  قبقهؿ طؾك ما هؿ طؾقف يف الظا  أج

ئـة هذ .مطؿ لقس لفؿ إٓ  يُ إ ،نآحتؿآن آ،  يثبتقا و يرجعقا إلك  ماؼتؾقا وإما أن  ن  أ

يػؾحقا إًذا أبًدا. ،الؽػر لؾؽػر فؾـ   فنذا رجعقا 

لرجؾ الذي لالؽالم مقجف أن  مع ،﴾ڤ ڦ﴿ :جلء بؼقلف فذا ا

رسؾقكف ن الؿػرتض  ،﴾ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿ٕهنؿ قالقا  :سق أ

لك آخرهأو  إذا ضفر أمركا فستؼتؾ أكت :يؼقلقا قـا ،تعذب إ وا ؤلؽـ لؿاذا جا .وتدل طؾ

قالقا  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :بؼقلف ېئ ېئ ېئ ﴿ :وققلف ،﴾ۈئ﴿ثؿ 

لعبارات» ؟﴾ىئ ىئ ىئ هذه ا  ألمشٍن:جلء هبا  :ققؾ «ٓحظتؿ 

ستخػاء األمش األًل: هذا لال يعـل اكتبف ٓ تحدث شقًئا،  ،أهنؿ يقصقن الؿبعقث 

نذا أحدثت شقًئا فسقحصؾ كذا و  . وكذا وكذا كذاف
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ث   األمش الجانُ: ؿ بعًض  ح لـصح ابعضف لقصقة وا هذا  ،با ـل لق حصؾ أن  يع

لرجؾ الذي س الحؾكتُ اُ سؾقكف رتا ذا وكذا، إذن فؿا الحؾ؟  مره سقحصؾ لؽؿ ك  :شػ أ

يـ يـ إمر هذ  ٓ لقس لؽؿ خقار إ بتقا  ما أن تثبُ  ،أن تث أن  ،ؼتؾقا يف سبقؾ اهللتقا فتُ إ وإما 

ترتكقا الؽػر ترجعقا و الؿؾة يف  افؼقا أهؾ تؾؽ  ق يـؽؿ وت ستخسرون. هذه  فحقـئذٍ  ،د

يثبُ  ،مـ أطظؿ القصايا والـصح لؽ قد  لذ  ه.ت اإلكسان بقصقة غقرو

صقحةو تقاصل والـ لقؾ طؾك ال يضعُ  قد يزل   ،فقف د كسان و مـ يؼقي  ،ػاإل فقليت 

هؿتف يشد طزمف ويققظ  شركاء يف كػس ا. وإرادتف و لؿصقر فقف دلقؾ طؾك أهنؿ هؿ 

لـػس القاحدة  .كا

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

اهلل  لؽ:  --قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿بعد ذ

: ،﴾پ ققلف ي  ﴾ٱ﴿ يف  ـ أ ؿ سـق ؿـاه ا أك هؿ بعدها كؿ ؼظـا ة وأي كثقر

ؾ الؽفػ :يعـل ﴾ٻ ٻ﴿ ديـة طؾك أه ؾ الؿ ا أه أصؾعـ ف .أضفركا و يف ققل  :و

از ،﴾ٱ ٻ ٻ﴿ ، فقف إيج فبعثقا »أي  بالحذف لـؼقب  ا ا ؾق ا أرس لؿ

أيّ  ،أحدهؿ صعاًماوكظر  أزكك  ط   ،فا  دً وتؾ هبؿ أح ؿ يشعر  ول وف:  ،«اػ  م الؿحذ الؽال

ؾك حالفؿ» ؿديـة ط ؾ ال ػعقل  .«فلصؾع اهلل أه -حذوف يدل طؾقف ققلف م ﴾ٻ﴿م

ذٍ  ،﴾ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿ :-تعالك ػعقل بف فحقـئ ؼدير الؿ  ت

ؾ الؽفػ» :أي ة طؾك أه ؿديـ ا أهؾ ال صؾعـ ب  «أ فر أمر أصحا ل ض هؾ يعـ لؽفػ ٕ ا
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ا مـف ،الؿديـة فق ي خا اهلل  ،ووقع الؿحذور الذ ـ  تقفقؼف  --لؽ ػف و بؾط

.  أكؼذهؿ

لقؾ طؾك فقف د شتدت،أن الػتـ كؾؿا  و لك– جعؾ اهلل ا لؾعبد مـفا فرًجا  -تعا

لحذر لتحرز وا لغ يف ا مفؿا با كسان  مخرًجا. وفقف دلقؾ طؾك أن اإل  يغـل حذرٌ  فنكف ٓ ،و

قد اهلل  كان وماوما شاء اهلل ، ردَ مـ قَ  لقف  --لؿ يشل لؿ يؽـ. وإمقر كؾفا ب وإ

ي تققعقه .ترجع إمقر لذ لؿحذور ا يؼع ا لؿ  كف  لعربة الؽبقرة جًدا يف أ ٓ الؼتؾ  ،لؽـ ا

الؿؾة لك  يدافع  --اهلل إكف فؿـ الذي صرف طـفؿ هذا؟  .وٓ الرجقع إ وأن اهلل 

مـق ققم إٓ ه ا،طـ الذيـ آ مـ درس ال هل أن الذي  ،ذه الػائدةولق لؿ كستػد  لؽػت و

صدق مع اهلل مؽروه وسقء. فؽـ مع  --ي قر، ويدفع طـف كؾ  يقفؼف اهلل لؽؾ خ

مـ تقكؾ طؾك اهلل  ،اهلل وٓ تبالِ   .كػاه --وتقكؾ طؾك الحل الذي ٓ يؿقت، 

لؽ لؽ ومؼا لـ يخذل  --. اهلل «إن معل ربل سقفديـ» :وقؾ دائًؿا بؾسان حا

لقا فؿ ءأو لـ يسؾؿ لقا ،ٕطدائفه و يـصر أو ھ ھ ھ ﴿ ؼال:ف هءبؾ وطد وطًدا أن 

مـ  --سلل اهلل ك .[47]الروم:  ،﴾ے ےۓ أن يجعؾـا وإياكؿ 

يـف. كصار د  أ

قر يعقد  ،﴾ٻ﴿: --قال  ؾك أهؾ ط ﴾ٻ﴿يف ققلف الضؿ

قختؾػ، آحتؿآن واردانف ،لك أهؾ الؽفػالؿديـة أو يعقد ا ـك س فنذا  ،لؽـ الؿع

لضؿقرقؾـا  أي  ،ؾك أهؾ الؿديـةط يعقد ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿يف ققلف:  إن ا

مـ يف الؼبقر يبعث  وهذا  ،لقعؾؿ أهؾ الؿديـة الشاكقـ يف البعث أن وطد اهلل حؼ وأكف 

يـ م  .ـ أهؾ العؾؿهق ققل إكثر

لضؿقر ٻ ٻ پ پ ﴿ فسقؽقن، طؾك أهؾ الؽفػ الػتقة وإذا أطدكا ا
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يـ ﴾پ فر الؽا لؿراد بف الـجاة مـ  ي ،ا بلن  ،هلل حؼالقعؾؿ أهؾ الؽفػ أن وطد  :أ

لـصر لؾؿممـقـ لقا ،ا يخذل أو قـ. ءوأن اهلل ٓ  ة لؾؿتؼ العاقب  ه وأن 

قال اهلل فقف ،﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: -- ثؿ  لبعث ٓ ريب  ا وأن  ،أن 

﮸   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶﴿ ،اهـاك بعثً  ﮷

قن:  ،﴾﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ممـ -. فاهلل [116-115]الؿ

-  ى لخؾؼ سًد يخؾؼ ا بدوه وهؿاًل،لؿ  لقع ردوهو، بؾ خؾؼ الخؾؼ   ،بإلقهقة يػ

هذه هل الحؽؿة قـ ـا إكف كؾؿا كان قؾ ،و ثريؼ ققم أخر أك كان إقبالف  ،اإلكسان باهلل وبال

ثر لصالح أك العؿؾ ا . ،طؾك  العؽس بالعؽس  و

لؿتـازِ  ،﴾ٺ ٺ﴿: --قال اهلل  هؿ ا يـة فؿـ  الؿد طقن؟ أهؾ 

لؿتـازَ  مر الػتقة ماذا يصـعقن هبؿ؟ فؼقؾ تـازطقا يف ال ،ع فقفاختؾػقا يف إمر ا ـقان أ ب

سقصـعقن ًكا :والؿسجد ماذا  مسجدً  ؟هؾ يبـقن طؾقفؿ بـقا يبـقن طؾقفؿ  وققؾ  ا؟هؾ 

مؽثفؿ يف الؽفػ ا يف قدر  مؽثقا ،تـازطق ا؟ ؟كؿ   كؿ جؾسق

لبعث .وققؾ تـازطقا يعـل اختؾػقا يف كؿ طددهؿ هؾ  ،وققؾ اختؾػقا بقـفؿ يف ا

إرواح وإ ن أجساد تبعث  إرواح دو ث فؼط  ذكرها  احتؿآت جساد؟إو تبع

العؾؿ  فؿ اهلل-أهؾ  لك رحؿ   .-تعا

قر يف ققلف ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿ ف:لقق ققؾ يعقد  ﴾ٺٿ﴿ :الضؿ

مر أصحاب الؽفػ ،طؾك أصحاب الؽفػ تـازطقن بقـفؿ يف أ يصـعقن  ،أي ي ماذا 

ر يتـازطقنطبؾ يعقد  :وققؾ .هبؿ لئؽ الؼقم أمرهؿ أ ،ؾك ضؿق تـازع أو  فقؿا بقـفؿ.ي ي

تـازطقن يف أمر الػتقة يظفر أهنؿ ي لذي   .وا
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العؾؿ:  قٌالن ؟هؿ الؼائؾقن مـ ،﴾ڭ﴿: ققلف  ٕهؾ 

. القٌل األًل: قـ هـا الؿسؾؿقن اد بالؼائؾ لؿر  ا

هـا هؿ مشركق ذلؽ الزمان القٌل الجانُ: اد بالؼائؾقـ  لؿر ـل أن لؿا أصؾع  ،ا يع

يـة طؾك أهؾ الؽفػ --هلل ا الؿد فرأوهؿ طؾك  ،أهؾ  ثؿ أمات أهؾ الؽفػ 

صـعقن هبؿ؟ اختؾػقا ،حالفؿ كً  ،فؿاذا ي يعـل اتركقهؿ  ،اقال بعضفؿ ابـقا طؾقفؿ بـقا

مرهؿ إلك اهلل ، طؾك حالفؿ وسدوا طؾقفؿ الؽفػ فنن هلل حؽؿة  ،--واتركقا أ

مسجًدا. كبـل طؾقفؿ  لؽ. وقال بعضفؿ بؾ   يف ذ

ٹ ﴿ققلف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿: --اهلل  قال

مـ كالم اهلل  ،﴾ٹ ڤڤ اضقة  هل جؿؾة اطرت تـازطقـ أو  الؿ -هؾ هل مـ كالم 

-ققٓن ٕهؾ العؾؿ ؟: 

مـ كالم الؿتـازطقـ أ القٌل األًل: يصبح كالمفؿ  ،كػسفؿهل  لؿا يعـل 

قصـعقن ؿاختؾػقا فقف فاهلل  ،فؼط سدوا طؾقفؿ الؽفػ ﴾ٹ ٹ ڤڤ﴿ ماذا س

الفؿ  .أطؾؿ بلحق

هذ القٌل الجانُ: اضقة مـ كالم اهلل  هبؾ  فقـتفل كالم  ،--جؿؾة اطرت

تـازطقـ طـد ققلفؿ  .﴾ٿ ٿ ٹٹ﴿: الؿ

قصبح حالفؿ ومآلفؿ لق فعؾقاأي  ،﴾ٹ ٹ ڤڤ﴿ :ققلف ، اهلل أطؾؿ ماذا س

ًكا  .بـقا طؾقفؿ بـقا

اد ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ققلف:  لؿر الغؾبة و ا ب أهبؿ هؿ أهؾ  صحا

لـػقذ ة وا لرؤساء وال ،الؽؾؿ ٓة وا ل ؽؾِ ـؿَ مـ الق يديف.ا يـ هربقا بقـ   ذ
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مسجًدا  ،﴾ڦ ڄ ڄڄ﴿فؼقلف:  هؿ  هذا يف اتخاذ فؿ  ؾ هؾ يف فع

مقم، ٕن البـاء طؾك  مذمقم؟ الجقاب: أمر مذ تقة أمر محؿقد أو أمر  لئؽ الػ طؾك أو

محر   لؼبقر شرك  لك الشركا سقؾة ا لذلؽ قال اهلل  ،م وو ڤ ڤ ڦ ﴿: --و

همٓء أهؾ السؾطة ،﴾ڦ ڦ ـدهؿ فؼف  ،يعـل  وغالب أهؾ السؾطة والقٓية لقس ط

محر   .﴾ڦ ڄ ڄڄ﴿فؼالقا:  .وٓ طؾؿ لؼبقر  لؿساجد طؾك ا م وبـاء ا

لذلؽ  فقف. و لصالة  لك الشرك، وٓ تصح ا سقؾة إ طـ  --الـبل هنك وو

بـاء طؾك الؼبقر -ذريعة الشرك طـ ارتػاع الؼرب فقق الشرب. قال  حتك يسد   :ال

-، لصحقح َخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِق ِئِفْؿ » :كؿا يف ا ـ َص َرى، ات  ُ الَقُفقَد َوال ـَ الل َلَع

هذا فقف (2)«َوَص لِِحقِفْؿ َمَس ِجَد »ويف رواية  ،(1)«َمْسِجًدا لقؾ. و سباب بـا د مـ أ ء أن 

لغؾقّ  لؼبقر ا لؿساجد طؾك ا إرض هق بسبب  ا يف أصحاب الؼبقر، وأول شرك وقع يف 

لغؾقّ  لحق ا لصا لـبل  --ححصؾ يف ققم كق ؿا، كـيف ا  --فـفك ا

يُ  لؼرب، بؾ هنك طـ أن  يُ  ،الؼرب َص ّص جطـ البـاء طؾك ا يُ  ،بـك طؾقفوأن   .ؼعد طؾقفوأن 

ـد مسؾؿ --كؿا يف حديث جابر ِ  َكَفك َرُسقُل » :ط  --الل

َص اْلَؼْبُر، َوَأْن ُيْؼَعَد َطَؾْقِف، َوَأْن ُيْبـَك َطَؾْقفِ  كؾ ذلؽ صقاكة وحؿاية  :(3)«َأْن ُيَجص 

قد. ففمٓء الػتقة أصاًل  قد، لؽـ ٓلؾتقح لتقح مـ الشرك إلك ا فروا  زال أهؾ الؿديـة   

هذه أية  .﴾ڦ ڄ ڄڄ﴿متؿسؽقـ بشركفؿ. فؼالقا:  لقس يف  و
                                                           

قرِ  (1) لُؼُب َؾك ا ِجِد َط لَؿَسا اِذ ا َخ ـَ ات 
ِ اُب َما ُيْؽَرُه م ئز، َب ا لجـ اب ا اري يف كت لبخ جف ا خر (، ومسؾؿ يف 1330)، أ

َقِر فِقَفا  اِذ الص  َخ ت  ْلُؼُبقِر َوا َؾك ا ِجِد، َط ا ْلَؿَس َاِء ا ـْ بِـ لـ ْفِل َط اُب ا الة، َب لص قاضع ا جد وم ا لؿس اب ا كت

ِجدَ  ْلُؼُبقِر َمَسا اِذ ا َخ ت  ـِ ا لـ ْفِل َط  (.529)، َوا

اِذ  (2) َخ ْلُؼُبقِر َوات  َؾك ا اِجِد، َط ْلَؿَس َاِء ا ـْ بِـ لـ ْفِل َط اُب ا الة، ب لص قاضع ا اجد وم لؿس اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر أ

ِجدَ  ا ْلُؼُبقِر َمَس اِذ ا َخ ت  ـِ ا لـ ْفِل َط ا َوا َقِر فِقَف لص  5)، ا 3 2.) 

َؾْقفِ أخرجف  (3) َاِء َط ْلبِـ ْلَؼْبِر َوا ِص ا ـْ َتْجِصق لـ ْفِل َط اُب ا ئز، َب لجـا اب ا ؿ يف كت  (.970)، مسؾ
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لقؾ لؿا يطؾبف الؼبقريقن بلكف يجقز البـاء طؾك الؿساجد لقؾ طؾك التحريؿ ،د  :بؾ هق د

رار لؼال: فؼالقا ابـقا  ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ٕكف قال:  إمر لإلق ن  فؾق كا

مسجدً  كتخذ طؾقفؿ  ًكا و مرهؿ هذاق ـّؿالؽـ ل ،اطؾقفؿ بـقا لذيـ غؾبقا طؾك أ فقف  ،ال ا

 إلكؽار. ادلقؾ طؾك 

يف درس الققم ل  ا الؼدر كؽتػ سلل اهلل  ،وهبذ ك  --وك يبار ن  أ

ـ ،فقؽؿ الحق لص ف ا ؿ مـ أولقائ إياك ا و يجعؾـ ن  مـقـ وأ اده الؿم لؽ  ،وطب ل ذ ف ول إك

 .والؼادر طؾقف

 

* * * 
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  الذرس السادس
(11-12) 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک  ڇڇ ڇ ڇ ڍ

ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ں ں ڻڻ

 ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخالف الذي  حدث طـ قصة أصحاب الؽفػ وا يـا ثالث آيات تت بقـ يد

مـ تتؿات. ولعؾـا حصؾ يف طددهؿ الؼصة  يتعؾؼ هبذه   -إن شاء اهلل-، وكذلؽ ما 

لدروس الؼادمة بعقن اهلل  ة يف ا الؼص ك وتعال-كؽؿؾ باقل   .-كتبار

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ﴿

 ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

 ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

وتعال-يؼقل ربـا  ك  وتعظؿ وتبار س  ف: يف ققل ،﴾ڄ ڃ﴿: -كتؼد

 :--لؿ يؼؾ اهلل  لؿاذا ،﴾ڄ﴿ قلف:ـيف ق« س»ـب الؿجلء ،﴾ڄ﴿
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ة رابعفؿ كؾبفؿ»  :؟ قال أهؾ العؾؿ«يؼقلقن ثالث

لـاس ٓ «س»بـــــالؿجلء  لقؾ طؾك أن ا القن يخقضقن يف ذلؽ إمر  د يز

 .﴾ڄ﴿: فؼال

فقف خالف ﴾ڄ﴿ وققلف: قر هـا  لضؿ ير أيةنقالؼائؾ مـ هؿ ،ا  :؟ وتؼد

يـ تـازطقا يف أمر أصحاب أهؾ الؽفػ» ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ «سقؼقل الذ

 . أية ﴾چ چ چ

الؿراد  العؾؿ يف   طؾك أققال: نيبالقائلاختؾػ أهؾ 

لـبل  قالقا ٌل األًل:الق معاصرو ا لتقراة و ، ذلؽ --ُيراد بف أهؾ ا

يًش  ـبل  اأن قر لقفقد طـ حال ال هبت تسلل ا لقا َسؾقه طـ ثالثة --ذ ، فؼا

الؽفػ. ،أشقاء مـفا أصحاب   وذكروا 

ا طؾك أصحاب الؽفػ قالقا القٌل الجانُ: يظفرو مديـتفؿ قبؾ أن    .أهؾ 

ران ال القٌل الجالح: ى كج كصار بل أهنؿ  يـ كاضروا الـ  .--ذ

اد بالؼائؾقـ  يحتؿؾ ذاك، ففذه ثالثة أققال يف الؿر يحتؿؾ هذا و قحتؿؾ هذا و ف

 . ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿يف ققلف: 

مـفؿ  فؿ، خؿسة سادسفؿ كؾبفؿ، سبعة وثا فؿ كؾب الؿجلء بؼقلف ثالثة رابع و

لقس مـ جـس  الؽؾب  لبشركؾبفؿ: ٕن  مثاًل، ،ا خؿسة  فؾذلؽ لؿ يؼؾ أربعة بؽؾبفؿ 

  .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿قال: بؾ بؽؾبفؿ، 

مـ فائدة ـا كؼقل لوما ز ،﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: --قال اهلل 

لصالحقـ ة ا كف إذا ذُ  ،رفؼ َمـ رافؼفؿ.أ لحقن، ُذكر  لصا  كر ا
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هذا يؿتثؾ لف الشافعل بؼقلف:  و

ـــ    ـَ  أح ـــ لحق ـــُ   الص ــــفؿْ  ولس  م

   

ــــ   شــــػ طة بفــــؿْ   َل أَكــــ ل أنْ لعؾ 

ـــرَ   ـــ هُ وأك ـــ ـْ َم ــــف الؿعتج رُت  ل ِص ــ

 

  طةيف البَضـــــ   ســـــقاءً ـ ـــــكُ  وإنْ  

لوً   لؽؾب بؾغ ش مـ أحب، ففذا ا مع  لؿرء  : --تاب اهلل ُذِكر يف ك ا يف أنْ وا

قـ.   مرافؼتف لؾصالح  بسبب 

هـا  ،﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ وها 

 واحد؟ سمال: هؾ الؼائؾقن

يـ قالقا خؿسة سادسفؿ كؾبفؿ  لذ فؿ هؿ ا لذيـ قالقا ثالثة رابعفؿ كؾب ـل ا يع

مـفؿ كؾبفؿ أوهؿ  ة ثا يـ قالقا سبع لذ العؾؿ: ؟يختؾػقن ما ٕهؾ   ققٓن 

حد القٌل األًل: لذيـ قالقا  :الؼائؾقن وا الذيـ قالقا ثالثة رابعفؿ كؾبفؿ هؿ ا

دون يف شلن  ؾبفؿ، وأهنؿ مرتد مـفؿ ك يـ قالقا سبعة ثا لذ فؿ وهؿ ا خؿسة سادسفؿ كؾب

لؽفػ، فؿرةً  مرةً  أصحاب ا ة و  ة وهؽذا.يؼقلقن خؿس يؼقلقن ثالث

ٌة  القٌل الجانُ: ة، فػريٌؼ قال ثالث متػرق ؿاطات  هذه إققال ققؾت طؾك ج ا  كؿ إ

ؽذا. ه ٌة سادسفؿ كؾبفؿ و يٌؼ قال خؿس فؿ، وفر  رابعفؿ كؾب

لؼائؾ واحدً  يؽقن ا ُمحَتِؿؾ، جائز أن  لقـ  لؼق لـاس اوكال ا ـد ا  ،وهذا يحصؾ ط

مرتد  خصقًص  مر  ان يف أ يتغقر ا إذا ك فقف، قد  قل  ،ساناإلكرأي د  مثال بؼقل ثؿ يؼ يؼقل 

مـ باب الرتدد هبذا جؿاطة ،بؼقل آخر  هبذا جؿاطة والؼائؾ   ،وقد يحصؾ أن الؼائؾ 

 .   مـافاةوٓ 

اد بؼقلف لؿر ـ   ،﴾چ ڇڇ﴿ :وا لظ ي بؿجرد ا مـ غقر طؾؿ وٓ أ لتخؿقـ   وا
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لتخرّ  مـ باب ا لقا ذلؽ  كؿا قا   ص.يؼقـ، وإ

الؿجلء هبذ فقف دلقؾ طؾك تضعقػ الؼقلقـ  ،﴾چ ڇڇ﴿ققلف:  ،لجؿؾةا هو

ؿ.  ة سادسفؿ كؾبف ؾبفؿ، خؿس ك فؿ  ة رابع ثالث لؽفػ  هق أن طدد أصحاب ا َلْقـ، و إو 

لذي لثالث ا لك صحة الؼقل ا فقف إشارة إ إذ  :﴾ڇ ڍ ڍڌ﴿: هق وكذلؽ 

هذا الؼق لرد فقفلق كان  لؽان جاء ا ًٓ باصاًل  مـفؿ »ؼال: ف ،ل قق سبعة وثا ويؼقلقن 

لغقب با جًؿا  لثالث ـّؿالؽـ ل ،«كؾبفؿ ر يبطؾ الؼقل ا حاب  ،لؿ  دل طؾك أن طدة أص

فؿ. مـفؿ كؾب ة وثا  الؽفػ سبع

 فٌائذ: فقف ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: --قال 

لقؾ طؾك الفائذّ األًىل: اإلكسان ٓ فقف د يتعق   أن  ن  ك  كد طؾبد أ  آشتغالأن يرت

يـف أو فائدة  مـف فائدٌة يف د لقس  قره لفقؿا  لؿرجقّ  :لـاسمـ اغ لػائدة ا ما ا كف  ة التل ٕ

سبعة  لؿرء حقـؿا يعؾؿ أن طدة أصحاب الؽفػ  يـ ا تعقد طؾك الـاس أو طؾك د

مـفؿ كؾبفؿ لتل ٓ  !؟وثا هذا تقجقف لرتك بعض التػاصقؾ ا مـفافػل  ن إبحقث  ،فائدة 

العؾؿ ٓ الجفؾ ٓ كسان دائؿً  يضر هبا و هؽذا يـبغل لإل كػًعا. و يد  يشتغؾ يز  ءبشلا أٓ 

يـف ودكقاه بشلء يُ  ،ٓ يعقد طؾقف يف أمر د دة فقفا عرض طـو ء التل ٓ فائ  .بعض إشقا

 يـبغل لإلكسان أكف إذا لؿ يؽـ فوأك ،--العؾؿ إلك اهلل  رد   الفائذّ الجانَْ:

رد العؾؿ إل لديف طؾؿ أن ي  اهلل أطؾؿ. : وأن يؼقل ،--اهلل  كهذا 

لك اهلل يف  لتػضقؾ إ اسؿ ا فائدة.  ،﴾ڎ ڈ﴿ققلف: يف  --إسـاد 

فقفلؿ  اذاؾؿف هق  --أن طؾؿ اهلل  :فائذّ يؼؾ قؾ ربل طؾقؿ بعدهتؿ؟  بعدهتؿ 

مجرد ضـ وحدْ  ،العؾؿ الؽامؾ يصادف  ،سٍ وأن طؾؿ غقره  قد يصادف القاقع وقد ٓ 
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هق طؾؿ اهلل  كلؽـ هذا دلقؾ طؾ ،القاقع الؽامؾ  العؾؿ   . --أن 

قال: ك  ،﴾ڈ ژ ژ ڑڑ﴿ ثؿ  طؾ أي ما يعؾؿ طدد أصحاب الؽفػ 

لصقاِب إٓ قؾقؾ   مـ خؾؼف.ا

لذلؽ -كان ابـ طباس  ،﴾ک ک ک ک گ گ﴿: --قال اهلل  ،و

- مـ ذلؽ الؼؾقؾ.: يؼقل  أكا 

ي ،﴾ک ک ک﴿ يف ققلف: لؽفػ أ محؿد يف أصحاب ا يا  ي  .ٓ ُتحاجج  يف أ

لِؿراء؟ ءشل  كان ا

كحق ذلؽ ،وققؾ يف زماهنؿ ،ققؾ يف طددهؿ  وهق يشؿؾ ،وققؾ يف مؽاهنؿ و

ؼ بتػاصق يتعؾ العدد ،ؾ أصحاب الؽفػجؿقع ما  لك  ر يعقد إ كان الظاه  .وإن 

مـ  ،﴾ک گ گ﴿ ققلف: كػسؽ فقؿا ٓ صائؾ  هرًة وٓ ُتجفد  ًة ضا محاًج  ّٓ إ

يرتتب طؾقف كبقُر فائدة لؽ ٓ  معرفة ذ نن إمَر يف  شركا إلك هذه  .ورائف، ف وسبؼ أن أ

مـ قبؾ  .الؿسللة 

مـ ققلف:  يستػاد  لجدال بغقر  ﴾ک ک ک ک گ گ﴿وكذلؽ  تحريؿ ا

رة، طؾؿ وبال حجة  يقصؾ إلضاه لِؿراء ٓ  لف إذا ضـ أن ا كسان يـبغل  أن الحؼ  كوأن اإل

اء  الؿر محؼً يرتك  هق  لق كان  َأَك  َزِطقٌؿ ِبَبْقٍ  فِل » :-- قال رسقل اهلل .او

ـ ِة لِ  ـْ َتَرَك اْلِؿَراَء َوإِْن َك َن ُمِحؼ  َرَبِض اْلَج يقرث . (1)«َؿ لذي  لجدال ا هق: ا لِؿراء  ا

لضغقـة ك :ا يصال الحؼ إل فٕ رة إ مـ فؽ ـتؼؾ  كتصار كي فقف الحؼد،  آ لؾرأي، يدخؾ 

                                                           

ُؾِؼ  (1) ْلُخ ـِ ا ُحْس اٌب فِل  اب إدب، َب حسـ يف كت ق داود يف ســف بسـد  جف أب خر (. قال إلباين يف 4800) ،أ

 .(4831) ،حديث حسـ  :مشؽاة الؿصابقح
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ي وكحق ذلؽ.ودخؾ فقف البغضاء، وت لتعد لتجاوز وا  يدخؾ فقف ا

ي ،﴾ک ک ک ک گ گ﴿: --قال  ٓ تتعب كػسؽ فقؿا ٓ  :أ

مـف.  صائؾ 

مُحاج   :السمال كويبؼ بللؿاذا َسّؿك  مِراءً  -- ة الـ لئؽ  ل ؟ ٕو قا

العؾؿ  :أهؾ 

الؿجادلقن ،مـ باب الؿؼابؾة بل  ،فؾؿا كاكقا هؿ   ،--جادلفؿ الـ

ة. لؿحاج  مـ باب ا هذا   و

 ﴾گ گ﴿يف ققلف:  ،﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿: --قال 

العؾؿ مـف أهؾ  ستػتاءالؿـع مـ  أخذ  العؾؿ يف  ،يصؾح لؾػتقى ٓ ـْ مَ  ا إما لؼصقره يف 

لقس طـده ورعٌ  أو ،فقف كالؿستػت إمر يتؽؾؿ بغقر طؾؿ و كف  قر  لؽق لتؽؾؿ بغ يحجزه با

لقؾ ،﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿ :فؼال طؾؿ. هذا د طؾك أن اإلكسان ٓ  ويف 

مَ ؾْ ُيس يـف  هق أهاًل  يستػِت  وٓ ،ٓ يثؼ يف طؾؿف ـْ ؿ ِد مـ  لؾُػتقا.يف أمر ديـف إٓ    

يـ لعؾؿ ِد هذا ا نن  يـف  ،ف مر د كسان يف أ يحتاط اإل يـؽؿ. و ذوا د ْكُظروا طؿـ تلخ فا

يستػِت  فقـ بالعؾؿ و بلن  الؿعرو العؾؿ  ى. أهؾ  لتؼق  ا

بل ،﴾گ گ﴿قال:  هذا خطاب لؾـ لؽتاب  :-- و ٕن أهؾ ا

صحاب الؽفػ لتخرّ  ،لقس طـدهؿ طؾؿ بعدد أ هق ا كؿا  طـ  --فـفاه اهلل  .صوإ

تل أولئؽ.   أن يستػ

ي وٓ تستػِت  ،﴾گ گ ڳ﴿قال:  : يف ققلف. يف أصحاب الؽفػ أ

لؽتاب يعقد ﴾ائ﴿ قر طؾك أهؾ ا لضؿ يف أصحاب الؽفػ مـ  أي ٓ تستػِت  ،ا
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لؽتاب مً  ،فقفؿ وققؾ ٓ تستػِت  .أهؾ ا مـ الـاس طؿق ي يف أصحاب الؽفػ  فؾقس  ،اأ

 لديفؿ طؾؿ بذلؽ.

ـك يصبح الؿع لؽتاب تستػِت  وٓ» :و هؾ ا نهنؿ ٓ ،يف أصحاب الؽفػ أ طؾؿ  ف

فؿ رجؿا  إٓ ما ،لفؿ بذلؽ قبيؼقلقكف مـ تؾؼاء أكػس  . «بالغ

لك أن ما جاء بف  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿ ويف ققلف: فقف إشارة إ

لقحل بل  ا ڇ ﴿، يف طدد أصحاب أهؾ الؽفػ يف ققلف: --إلك الـ

مرية،  ﴾ڍ ڍڌ فقف وٓ  ما هق الحؼ الذي ٓ شؽ  لؿؼدُم طؾك كؾ  ققؾ ففق ا

الؽفػ.   مـ إققال يف طدد أصحاب 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴿

بل ،﴾ڱ ڱ ڱ﴿ ققلف: هـا لؾـ ، ذلؽ أن -- الخطاب 

لـبل لؽتاب سللقا ا ن أهؾ ا يـ أجؿعقا طؾك أ لروح - -الؿػسر  ،طـ ا

ُأخربكؿ  :-- وطـ ذي الؼركقـ. فؼال الـبل ،وطـ أصحاب الؽفػ

مً  ،«إن شاء اهلل»: -- ولؿ يؼؾ ،غًدا يا لقحل أ َث ا الـبل  اَفَتؾب  لخر طؾك  وت

-- ،هذه أية كزلت   .(1)ثؿ 

ي ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴿ :--فؼقلف  ـ   أ ل ٓ تؼق

لؿستؼب لؽ إمر يف ا ٌؾ ذ ي  شٍلء تْعِزم طؾك فعؾِف إين فاط محؿد ٕ ع يا  ؾ إٓ أن تؼقل م

 . «إن شاء اهلل» ذلؽ الؼقل

                                                           

حدي يف أسبا (1) قا قال الؿػسرون. ،(300ب الـزول )أورده ال  بؼقل 
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 ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴

ل ؿا  جؿؾةهل هؾ  ،﴾ہ ہ ہ ھ﴿ :ثؿ قا جؿؾة  مأ قبؾفامتعؾؼة ب

العؾؿ: قٌالن ؟جديدة  ٕهؾ 

ة بؿا  القٌل األًل: ة متعؾؼ ي هذه أ بؾفا،أن   الؽ ق ير  اذُكر ربؽ و» :المفقؽقن تؼد

كسقاكؽ بؼقلؽ ـل  «إن شاء اهلل، بعد   ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴿يع

كسقت فؼؾ:  نذا   هذا الؿؼصقد هبا.   ،«إن شاء اهلل»ف

ؾ  القٌل الجانُ: لققؾ ب ـك أطؿ ا ي   ،﴾ہ ہ ہ ھ﴿ؿع كسقت أ ي إذا  أ

مؽ فاْذكر اهلل  شقًئا ـسقان مـش--يف كال هلل م: ٕن ال لشقطان. قال ا مـ ا -ُه 

-  لسقرة لؽفػ: ،﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿يف كػس ا ولذلؽ . [63]ا

يُ  --أن يذكر اهلل  إلكسانليـبغل  مـ ذكرو  ه.ؽثر 

فقف  هـا  لؾشقطان :فائذّو مطردًة  لذكر  مـ الشقطان ،أن ا لـسقان  فقذكر ، فبؿا أن ا

 اإلكسان ربف.

ـسقان العام ،﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ﴿ :--قال اهلل   .ال

ـل ،«ضبتواذكر ربؽ إذا غ» :طـ طؽرمة أكف قال جاء وهذا . غضبت :كسقت يع

يعـل إذا غضب اإلكسان فؿـ لقازم  الؼقل يقجف طؾك أكف ققل بالالزم: كقػ بالالزم؟ 

ـسك يُ » ،الغضب أن ي لؽ  لذ هق  ،لف أكت قؾت كذا وكذا ؼاليُ  رُ ذك  و قؾت و يؼقل أكا ما 

ـسقانئذ فحقـ ،قد قال يحصؾ ال الغضب   .مع 
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نذا غضب اإلكسان يذكر اهلل  يستع --ف  ،قذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿو

ؽ إذا كسل.  وكذل

 ،﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴﴿ :قال

هـا سمال متعؾؼ  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴﴿ :هؾ ققلف :وها 

أو ٓ؟ : النقق بؿا قبؾف   ٕهؾ العؾؿ

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴﴿ :ققلف قالقا يف القٌل األًل:

لك يشار بف ﴾ٹ﴿ يف الؽالم، قصة أصحاب الؽفػ إ ـل طقأن يع طسك» :فقصبح 

لرشدِ  يؽقن أقرب يف ا ما  لدٓٓت طؾك الـبقة  يات وا مـ أ وأدل مـ قصة  ،ربل 

ؾ. «أصحاب الؽفػ ستجاب اهلل  وقد فع  --فلططاه اهلل  :لف ذلؽ --ا

لؽفػ أصحاب ا ة  ف يف ِقص مؿا َقص  ر ،أطظؿ  إمؿ الؿاضقة مـ  خبارأ طـ كاإلخبا

لذيـ لؿ تؽـ قصتفؿ معؾقمة يـ مؿـ لؿ تؽـ قصتفؿ أو م ،إكبقاء ا ـ الـاس الغابر

لؽتاب فلططاه اهلل  اصقؾفا --معؾقمة طـد أهؾ ا -وكذلؽ ما حباه اهلل  ،تػ

- اإلخبار ب لؿستؼبؾةامـ  مستؼباًل  ،ٕمقر ا ؿا سقحصؾ  مـ أمارات كاإلخبار ب  

كحق ذلؽ. ة و  الساط

﮴﴿ :-تعالك-قال  ﮲﮳   تقذٍشان:لمية  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ي التقذٍش األًل: تل تدل قطسك أن يعط أ مـ أيات والدٓٓت ال  طؾكـل ربل 

ل لرشدِ  ،ـبقةِ ا يؽقن أقرب يف ا لتؿ طـفا. ما  لتل سل الؽفػ ا  وأدل مـ قصة أصحاب 

كسقت  ،﴾ہ ہ ہ ھ﴿ ققؾ الجانُ:التقذٍش  ذكر ربؽ اف ًئا،شقأي إذا 

ـل ربل ـسلآء لشٍل  وقؾ طسك أن يفدي الؿ لشلء  يؽقن أقرب رشًدا  ،خر بدل هذا ا
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مـ  ًة  مـػع كك خقًرا و لؿـسل ءالشلوأد  .ا

﮲ ﴿ :يف ققلف ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 فٌائذ: ﴾﮳﮴

لك اهلل  الفائذّ األًىل: هل الؾجقء إ لرشد --و ؾُب ا لدطاء وص فنن  :وا

ير فقف مفؾؽة لف ىاإلكسان قد  يختار لـػسف ما  هْ  ىيرقد و ،أو  هق يف أول و هذا  ؾة أن 

ٕكسب لف وإفضؾ إمر كذلؽ ،ا  .فإمر أطظؿ مؿا يتخقؾ أو يتصقر ،ولقس 

لذلؽ يـبغل لإلكس -فنن اهلل  ،الرشد إلكأن يفديف يف أمقره  --ان أن يسلل اهلل و

- .بد ع يصؾح لؾ  أطؾؿ بؿا 

هل  :الفائذّ الجانَْ يديف  فوسمال --اهلل  كالؾجقء إلو آكطراح بقـ  -و

-،  لكفنكف هق الذي الؿدبر ،طباده مونش يتق الؽايف وهق الحسقب  وهق  وهق 

بؾغ ذكا .جؾ يف طاله ،وهق الؽػقؾ اإلكسانفؿفؿا  ب ،ء  ومفؿا  ،بقـ أقراكف ؾغومفؿا 

يزال قاصرً  :فعؾ وفعؾ كف ٓ  ن يصؾح لفف رة فقؿا اختاره اهلل ،ا ٓ يعؾؿ ما  لخق - وا

-.  فقف هذا  رة لق فقائدو كتؿ تحػظقن  ةتدوكقن يف ورق كثق  وتؼرؤونخارجقة وأ

ثر يف قصة أصحاب الؽفػ فنكف ،وتتدبرون مً  ،يؽ  كإلالؾجقء  ،ا يف سقرة الؽفػوطؿق

لرغب قـ يديف. ةاهلل وا اح ب آكطر  إلقف و

هذا فقف لسقرة ،فائذّ و ـبمكا بالؿحقر الذي ذكركاه لؽؿ يف أول ا يف أول درس  ،ت

مـ الػتـ» ،ذكركاه لؽؿ ا محقر السقرة وهق الػرار  مـ أقق «قؾـا تحػظق  ىوأن 

تل تعقـ اإلكسان  تـ الؾجقء إل طؾكإسباب ال بقـ يديف.  اهلل وآكطراح كالػرار مـ الػ

معـا كثقرً  ،لذلؽ قرة مـ اهلل سقتؽرر  لدطاء والؾجقء وصؾب الخ -ا يف سقرة الؽفػ ا

- لرشد  .وسقليت ،وصؾب ا
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معـا قبؾف لك-ققلف  مر  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :-تعا

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وققلف:  ،﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ

 .﴾ڱں

لعبد ٓ  لشلمع أن ، ويؼدر لف --يدري ماذا يؽتب اهلل إّن ا الؿؽتقب  ءا

لؿؼد   بدوا ففق خقر لف.  ،ٓقر وحصؾ لف وأدركف أو طؾؿ ما هذا الخ سقاءٌ  ،ر هق خقر لؾع

تبف اهلل  يؼد   --فؿا يؽ رً  كره طؾو لف. إن كان خق لعبد ففق خقر  ا ففق خقر، وإن ا

بد قر لؾع شر ففق خ هره  ضا هذا الدطاءفدائؿً  ،كان يف  يـ ربل  طسكقؾ » :ا رددوا  أن يفد

هذا رشدً  لؾفؿ   :. قؾ«إقرب مـ  لل طاقبتف رشدً ا ا ربـا  :قؾ ،اجعؾ كؾ قضاء قضقتف 

ة  لدكؽ رحؿ مـ  هقئ آتـا  كا رشدً و مر مـ أ  ا.                        لـا 

 

* * * 
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  الذرس السابع
(13-16) 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴿

ې ې ې ىى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب  ېئ ېئىئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  خب مب ىبيب

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 

 .﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿

لبث أصحاب الؽفػ يف كفػفؿ ،﴾ڭ ۇ ۇ﴿: -- اهلل قال  ،أي 

ٍة سـقـ، أي ثالثؿاؿثالثَ  .قبؾ --وهؿ طؾك الحال التل وصػ اهلل  ٍة مـ ائ ئ

لسـقـ وازدادوا تسعً   .اا

ية  ،﴾ۈ ٴۇۋ﴿: --يف ققلف  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿هذه ٔا

ۀ ﴿: --يف ققلف  هل تػصقؾ لؿا ُأجؿؾ قبُؾ  ﴾ۈ ۈ ٴۇۋ

ية تبقـ طدد السـقـ. قـكؿ الس ،﴾ۀہ  ن التل بؼقا فقفا يف الؽفػ؟ جاءت هذه ٔا

ادوا تسع  ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿قال:  أي وازد
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يذكر بعُد سـقـ .سـقـ لؿ  مـ ققلف: ؟ فؾؿاذا  لؿاذا لؿ  ؟﴾ۈ ٴۇۋ﴿ما الػائدة 

ؿ بثقا يف كفػفؿ ثالث ة سـقـ وازدادوا تسعً الؿاذا قال ثالثؿ ؟سـقـ عوتسئة ايؼؾ ول  ؟ائ

العؾؿ  :قال أهؾ 

ن أ ﴾ۆ ۆ ۈ﴿ :بعد ققلف ﴾ٴۇ﴿ :مـ ذلؽ يف ققلف الفائذّ

لثالثؿ لشؿسقةاا هل بحساب السـة ا لثالثؿائة  ،ئة  لتسع سـقات التل بعد ا تؽقن وا

لسـة الؼؿرية سـقات قؿرياتعادل م شؿسقة ةئة سـافؽؾ م ،بحساب ا ، ةئة وثالث 

حساب بالسـة  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿فؾذلؽ كان الحساب يف ققلف: 

لشؿسقة، و ـل ثال ،﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿ا سـقـ يؽقن اثؿيع ئة وتسع 

الؼؿرية. لسـة   بحساب ا

هذه أية كالم اهلل  اإل --هؾ  صحاب الؽفػيف  مـ  ،خبار طـ أ أو هق 

لؽتاب م أهؾ ا  ؟كال

 ،--أن هذا خرب مـ اهلل  -واهلل أطؾؿ-الصحقح  ،﴾ۈ ٴۇ﴿ ف:يف ققل

هذ ن  مـ قال بل ن ققل  ، وأ فػفؿ لؽفػ يف ك هؾ ا ُمؽث أ أهؾ يخرب طـ  ا خرب طـ 

هذا غقر صحقح لؽتاب  مـ اهلل ، ا يخرب طـ طدد السـقـ التل بؼقا  --ففذا خرب 

الؽفػ.  فقفا يف 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ ەئەئ ﴿

 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ

قال اهلل  لُ  ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿: --ثؿ  ي إذا ُسئؾت طـ  بثفؿ يا أ

لقس محؿد ـدك طؾؿ يف ذلؽ و مـ اهلل هق و ،ط فؼؾ اهلل أطؾؿ بؿا  ،--تقققػ 
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بثقا هذه فائدة .ل معـا قبُؾ  و الؽفػ. سبؼ أن مرت    يف طدد أصحاب 

 حقـ كان الحديث طـ طدد أصحاب  --إمر الذي وجفف اهلل  ما

 أهؾ الؽفػ؟ 

فقفا   :تٌدَوانالجقاب: 

تِِهمُقِل اهَّلُل َأْعَلُم بِ ﴿ققلف:  التٌدَى األًل: إمر هلل  ﴾ِعدَّ لقؾ طؾك تػقيض  -فقف د

- . تل ٓ صائؾ تحتفا دم الخقض يف إمقر ال  وط

ؾ تحتفا ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿يف ققلف: التٌدَى الجانُ:   ،هـاك أمقر ٓ صائ

يـاقش ويجادل  هذه إمقرفقـبغل لإلكسان أٓ  مفؿ جدً  .يف  ا يف أن وهذا تقجقف رباين 

لقف. يف ققلف:  ،آكسان ٓ يشتغؾ بشلء ٓ صائؾ تحتف ې ې ﴿وٓ مردود يرجع إ

ت  --يعـل هلل  ،﴾ې﴿ ققؾ ،﴾ې ىى ما غاب يف السؿاوا

معـك الجؿؾة وإرض. لغقب يف الس ،وققؾ  ات وإرض.لف طؾؿ ا  ؿاو

ؾف  إرض --وكالهؿا صقاب، فـ وات و السؿا ب  ،ما غاب يف  ولف غق

ات وإرض.  السؿاو

هـا  ې ې ې ﴿يف ققلف:  ﴾ې﴿ ما فائدة تؼديؿ الخرب ،مسألْو

سقؽقن رتؼديما  ؟﴾ىى ة؟  إرض لفغ» :الجؿؾ السؿاوات و فؾؿاذا قدم  ،«قب 

 ؟﴾ې﴿ :يف ققلف رورالؿج

تصاص ې ې ﴿ ،أي هلل وحده فؼط ٓ غقر ،الجقاب: أن هذا مـ باب آخ

 .﴾ې ىى

الجؿؾة مـ صقغ  ،﴾ائ ائ ەئەئ﴿بعدها:  --ثؿ قال اهلل  هذه 
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لت معـك ذلؽ أي ما  ﴾ائ ائ ەئەئ﴿ ففـا قال: ،«بف ْب ف وأطجِ بَ ما أطجَ »جب عا

ما أسؿعَ  --اهلل  أبصرَ  هـا مـ كؿال سؿعفو لتعجب  صره ف! وا ، -- وب

لؽفػ يف كفػفؿ يعؾؿ طدد ُلبث أصحاب ا طالؿ هبؿ سامع  --وهق  ،ففق الذي 

صر مب إرض لفؿ و لسؿاوات و صره  ،وطالؿ بؿا يف ا عف وب مـ كؿال سؿ ففق تعجب 

تف سؿق وإحاص الؿبالؿ صراتـُطات و زاو .ب العؾؿاء طؾك جقا الق  ستدل بعض  إص

ما أطظؿَ  !اهلل ما أجؾ  » :كؼقلؽ، --صقغة الجؿع يف صػات اهلل  ففذا « !اهلل و

 مـ باب الجقاز.

مـ يعقد  ،﴾ائ ائ ەئەئ وئ وئ﴿قال:   قٌالن:الضؿقر؟ هـاك طؾك 

الؿهؾ السٕراجٌع  القٌل األًل: إرض  لقفؿ ؿاوات و ې ې ﴿: يف ققلفشار إ

 .﴾ې ىى

لؾـبل  القٌل الجانُ: يـ  اصر لؾؿع  أي ما مـ الؽػار، --راجٌع 

لئؽ  مـ ولل يؾل  ،﴾ڄ ڃ﴿. ققلف: --مـ دون اهلل  ﴾ڱ ڱ﴿ٕو أي 

ر شموهنؿ ويؼقم بؿص يدب  .الحفؿأمقرهؿ و

ولؿ يؼؾ وٓ  ﴾ۈئ ۈئ﴿تلمؾقا ققلف:  ،﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ﴿ ققلف:

لل ؛شريؽ تـاسب مع و  .حتك ي

  قشاءتان: ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ﴿يف ققلف: 

هل الرواية القشاءّ األًىل: رفع و لقاء مع ال ۈئ ۈئ ېئ ﴿التل كؼرأ هبا  الؼراءة با

ـك أف ،﴾ېئ ېئىئ أكف كػك طـ  ،--طـ اهلل  ية طؾك الخربقصبح مع

مـ خؾؼة  ي. فئشراكف يف حؽؿف وقضاإأي أحد  يف حؽؿف  --ٓ يشرك اهلل  :أ
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هذا  .ف أي شلءئوقضا --فؾقس ٕحد مـ خؾؼف يف حؽؿ اهلل  ،ا مـ خؾؼفحدً أ

رفع طؾك   .﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ﴿قراءة القاء وال

لتاء مع الجز القشاءّ الجانَْ: ا﴿م با َٓ ُتْشِرُك فِل ُحْؽِؿِف َأَحًد فقؽقن  ،﴾َو

بل  متف وهؿ الؿؼصقدون أصاًل  --الخطاب لؾـ قره مـ أ فقؽقن  .ولغ

الؽالم ير  دً  --ٓ ُتشرْك باهلل و» تؼد ؿف أح لـاس بغقر ،ايف حؽ  فال تحؽؿ بقـ ا

لك–. قال «--حؽؿ اهلل  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿: -تعا

ئدة:  ،﴾مبىب 5]الؿا قر ما يف حؽؿف ب --أي ٓ تشرك مع اهلل  ،[0 لن تحؽؿ بغ

قتان. أي أحد وأي قاكقن. ،أكزل راءتان سبع  وكالهؿا ق

 ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ ﴿

 ﴾يئ جب حب خب مب ىبيب

مـ قصة أهؾ  --أن اهلل  ،هذه أية لؿا قبؾفا مناسبْ بقف  لؿا أكزل طؾك ك

لقف  مدة لبثفؿ --الؽفػ ما أوحاه إ أَمره أن  ،مـ ذكر التػاصقؾ يف طددهؿ و

يتؾق طؾك معا ما أُ يؼص و يف  مـ كتابف صر لقف  ىئ ىئ ی ﴿فؼال:  ،--وحل إ

مر ﴾ی ی ی جئحئ رار ﴾ڌ ڌ﴿ :بؼقلف وإ آستؿ :  ،كـاية طـ  ويف ققلف

العؿقم ﴾ڑ ک﴿ قد  . ،يػ فبؾغف لؾـاس لقؽ  ي كؾ ما أوحل إ  أ

ـبلف ،﴾ڤ﴿ويف ققلف:  لقحل - -قف اختصاص وتشريػ لؾ  ،با

بلكان لذلؽ  لـ لـاس -- ا مضان ،أجقد ا  ،وكان أجقد ما يؽقن يف ر

قـ يؾؼاه جربيؾ ـبل ،-- ح شرف لؾ   .- -فالقحل 

رسقل ،﴾ی ی جئحئ﴿ويف ققلف:  لك ال  -- إضافة الرب إ
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لقؾ طؾك أن ما أوحاه اهلل  لك رسقلف --د يتف بف، مـ تؿا -- إ م طـا

مـ كتاب اهلل، افؾؿ يؼؾ  لقؽ  هذا فقف  ،﴾ی ی جئحئ﴿قال: بؾ تؾ ما أوحل إ و

بل  بؼ أن أشرت لؽؿ يف دروس ماضقة .--اطتـاء بالـ سقؿر  ،وس قؾت 

هذا تؼريبً  ،معـا الحديث طـ الؼرآن   .ا الؿقضع الثالث يف الحديث طـ الؼرآنو

تثبقت  ،﴾حئىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿يف ققلف:  ما طالقة الؼرآن بال

مـ الػتـ؟  والؾجقء 

لك كتاب اهلل  اإلكسان مػزطف ومؾجله إ يدل طؾك أن  لذي  لقؾ ا هذا هق الد -و
-لصادق الحؽؿ العدل والخرب ا فقف  قر الؼرآن، : فنن  وٓ يؾتػت  ،فال يـشغؾ بغ

مـ الؼصص وت لك شلء  فقفإ قرها مؿا ٓ فائدة  اصقؾفا وغ ؾؿ ،ػ يتؽؾؿ إٓ بع وٓ  بؾ ٓ 

لقحل العؾؿ إٓ طـ صريؼ ا   .يؽقن ذلؽ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ ﴿: --فؾذلؽ قال اهلل 

لؿراد بالؽؾؿات  .﴾يئ  ٕهؾ العؾؿ:  قٌالن ؟﴾ۓ ۓ ﮲﮳﴿ يف ققلف:ما ا

الؽؾؿات الشرطقة القٌل األًل: هل  ات  الؽؾؿ أي الؼرآن وإوامر  ،ققؾ 

هل. فقؽقن ققلف لـقا تطقع أحد أن يزيد فقفا وٓ  ،﴾ۓ ۓ ﮲﮳﴿ :وا أي ٓ يس

مـفا ففل ثابتة، واهلل  ڱ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ قال: --أن يـؼص 

لحجر:  ،﴾ڱں هـا  ،[9]ا اد بالؽؾؿات  ـك أن الؿر هذا طؾك مع بدل لؽؾؿاتف.  فال م

 هل الؽؾؿات الشرطقة.

الؽقكقة القٌل الجانُ: هـا الؽؾؿات  لؿراد بالؽؾؿات  إوامر الؽقكقة و ،ا هل 

الؼدر لؿقاطقده ،﴾ۓ ۓ ﮲﮳﴿: ويصبح ققلف ،الؼضاء و ي ٓ ُخؾػ  وٓ  ،أ



 87 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
معؼ   ،لؼضائف فال راد   ،ر لحؽؿفمغق   ۓ ۓ ﴿يف ققلف:  .-- فب لحؽؿوٓ 

العؾؿ ،﴾﮲﮳ تدل بعض أهؾ  يبؾغ كالم  اس قر طؾك أن  أكف ٓ طذر ٕحد يف التؼص

هل بـاءً  ،--اهلل   .الؽؾؿات الشرطقة طؾك أهنا 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ﴿ :--فؽالم اهلل 

صؾت:، ﴾ڻڻ . ،[42]ف بدل لؽؾؿاتف معـك ققلف ٓ م  هذا يف 

ـ ل َوَلْق آَيةً »: -- وقد قال الـبل ُغقا َط فال طذر ٕحد يف  .(1)«َبؾ 

لتؼصقر يف تبؾ  :وقال .[19]إكعام:  ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴿ :--قال اهلل  ،غ الؼرآنقا

3]إحؼاف:  ،﴾ى﴿ هذا الؼرآن  ،[5 مـ إققال ، بالغ لؽؿ أي   . طؾك ققل 

ا بصقغة مؾتحدً جاءت  ،﴾جب حب خب مب ىبيب﴿: --قال اهلل 

تؽؾ    آفتعال لؿقؾ.ٕن أصؾف   ػ ا

لحدَ  ﴾ىبيب﴿وكؾؿة  مـ  قذة  جب ﴿ :، فؽلكف يؼقل والؾحد هق الؿقؾ ،ملخ

لقف وتلوي إلقف،  لً أي مؾج  ،امؾتحدً  --أي مـ دون اهلل  ،﴾حب خب مب تؿقؾ إ

َمْػزطً لـ تجد   والؼرآن كذلؽ كف  مؾجلً  ا مـ دو كقًس  و لقؽ  ا وأ مرشدً  إ ًيا و هاد  ا دوكف.                        و

قر يف ققلف:  هـا الضؿ مـ دون اهلل  ،﴾جب حب خب مب ىبيب﴿و -أي 

-.  ًة جد مفؿ ة  مـاسب هـا  ة التل قبؾو    .فاا يف ختام هذه أية مع ختام أي

تل قبؾفا يف ققلف:   ؿـاسبةمقضع ال ة ال هذه أية وأي وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿بقـ 

ـك ققلف   ﴾جب حب خب مب ىبيب﴿ وققلف: ،﴾ۆئ ل يف مع  :--فف

قبة:  ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿   --فاهلل  :[118]الت
 

لل ـقـ  و الؿمم

                                                           

ئِقَؾ  (1) ـْ َبـِل إِْسَرا ا ُذكَِر َط اُب َم اِء، يف َب اِديِث إَْكبَِق اب َأَح اري يف كَِت لبخ جف ا خر  (.3461) ،أ
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لقف يػزطقن إ لقف و يؾجمون إ لذيـ  مـقـ ا لؿم لعباده ا كصره  ُمظفر  هؿ و يد مم هؿ و كاصر  ،و

ؼت قؾقهبؿ بغقر اهلل  بخالف  لذيـ تعؾ لئؽ الؽػار ا  .--أو

ىئ يئ جب حب خب ﴿ :--يف ققلف  مصداق ذلؽ جاء يف سقرة محؿد 

 ،﴾ی ی ی ی جئ حئ مئىئ﴿ ،[11]محؿد:  ،﴾مب ىب يب جت حت ختمت

3]الحج:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ﴿، [8

25]البؼرة:  ،﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 7] 

مـ دون اهلل مؾج لعبد أكف لـ يجد  نذا طؾؿ ا لقف ويستؿد العقن مـف  لً ف يلوي إ

يستف  صر بف و تـ ومـ  ،فؼد وجد كؾ شلء ،مـ وجد اهللفنن  قذ بحؿاه: ــديف ويؾـــويس

 . َفـؼْد َفـًؼَد كؾ شلء ،َفـَؼَد اهلل

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴿

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

ـْ َسْعدٍ  مسؾؿ َط ـ بِل  » ، َقاَل:-- بـ أبل وقاص جاء يف صحقح  ـ   َمَع ال ُك

--  َـ بِل   ِست َة َكَػٍر، َفَؼ َل اْلُؿْشرُِكقن َٓ --لِؾ ِء  َٓ : اْصُرْد َهُم

ـْ ُهَذْيٍؾ، َوباَِلٌل، َوَرُجاَلِن لَْسُ   ـُ َمْسُعقٍد، َوَرُجٌؾ ِم َيْجَترُِئقَن َطَؾْقـَ . َق َل َوُكـُْ  َأَك  َواْب

قِفَؿ ، َفَقَقَع فِل َكْػِس َرُسقِل اللِ  َث َكْػَس  --ُأَسؿ   ،فُ َم  َش َء اللُ َأْن َيَؼَع َفَحد 

 ُ  ،(1)«﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿: --َفَلْكَزَل الل

عام:  5]إك همٓء، فؼال: ف .[2 ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿لمره أن يصرب كػسف يف الجؾقس مع 
                                                           

اٍص  (1) ـِ َأبِل َوق  اٌب فِل َفْضِؾ َسْعِد ْب ئؾ، َب لػضا اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر  -، (2413.)-أ
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 .﴾ٻ پ پ پ پ ڀڀ

لؿست  لضعػاءأأن أغؾب  ؼرذلؽ أن مـ ا وأن أهؾ السؾطان  ،تباع إكبقاء هؿ ا

لرسؾ دطقة ا لؿـاوئقن ل ل يف الغالب هؿ ا الؿا هرقؾ أبا و .والجاه و لذلؽ لؿا سلل 

ـقاء؟ :سػقان قال ء أم إغ لضعػا طف ا لؽ أتباع إكبقاء. «الضعػاء»: قال أتبا  قال: فؽذ

اء الرسؾ وتجد أن  ثر أطد لـػقذ هؿ أك الؿال والجاه والسؾطان وا وهؿ  ،أهؾ 

رسقل  مـ مجالسة ال  :-- طـ ققم كقح --وأتباطف. قال اهلل  يلكػقن 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿

قد:  ،﴾وئ ۇئ ۇئۆئ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ :--وقال اهلل  .[27]ه

لضعػاء  .[11: ]إحؼاف ،﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى فغالب أتباع الرسؾ هؿ ا

كققي أو كحق ذلؽ، بؾ مبتغاهؿ رضا اهلل  مر د لقس لفؿ حظ يف أ الؿساكقـ: ٕكف  -و

- سق لـػقذ والسؾطان قد يذهب شلء مـ كػقذهؿ  ،يتلكؿا  بقـؿا أهؾ ا

جاهفؿ وكحق ذلؽ لتقاضع وطدم  :وسؾطاهنؿ و ُيقجب طؾك أتباطف ا ـٌ  ي ٕن اإلسالم د

لخض ،الؽرب مروا مـ --اهلل  قع لؾحؼ وآكؼقاد ٕوا لئؽ  اع بَ تْ أ، وقد يلكػ أو

لرسؾ، فلمر اهلل  بقف  --ا يصبْ  --ك يدطقن بلن  لذيـ  ر كػسف مع ا

اة والعشل.   رهبؿ بالغد

سقاق أية يف ققلف: لصرب ،﴾ٱ ٻ﴿ وتلمؾقا  مر با ٕكف كان  :جاءه بإ

ـبل  مرطـ مجا --هـاك مـ يـفك ال الؿساكقـ: فل همٓء الضعػاء و ة   هلس

لئؽ الؼقم الصالحقـ. --اهلل   بالصرب مع الجؾقس مع أو

لـػر  ،﴾ٱ ٻ﴿ :قال لئؽ ا هد كػسؽ يف أن تؽقن مع أو أي جا

لحقـ لصا تضل الصحبة  ،﴾ٻ﴿يف كؾؿة  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿وتلمؾقا ققلف:  .ا لتل تؼ ا
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الؿق لصربو مر با كػسف  ،افؼة وإ ر أن يصرب  م يـ أ مـف كبقُر اطتـاِء هبمٓء الذ يظفر  هـا 

شلن ن يف إرض ،معفؿ فؾفؿ  مؽا لفؿ ذكٌر و يؽـ  لؿ  نن  معروف  ،ف مرهؿ وشلهنؿ  فل

كتفؿ محػقضة لفؿ ،يف السؿاء اهتؿ معروفة يف السؿاء ومؽا مـ اهلل  :فلصق رهبؿ  -لؼ

-  ل اهلل يرض شتغالفؿ بؿا   .--وا

ه ة جدً  فائذّ ـاو يُ  :امفؿ كؿا  كسان إ بل ـصر ويُ أن اإل لـ -رزق بضعػائف، قال ا

-: « ْبُِضَعَػ ِئُؽؿ  ٓ ِ ء  .(1)«َهْؾ ُتـَْصُروَن َوُتْرَزُققَن إ لضعػا ومجالسة ا

كؽسارً  لؼؾب ا يقرث ا لصالحقـ  لػؼراء ا لؿساكقـ وا ةً  اوخضقطً  اوخشقطً  اوا  ،ورق

لؽ ُشرع الصقام لذ لتل ُش  .و يحّس  ،طت يف الصقامرمـ الحؽؿ ا لصائؿ  أن  الؿسؾؿ ا

لقد. ويف  ،بللؿ الجقع فقف مـ ضـؽ العقش وقؾة ذات ا تذكر ما هؿ  اسل الػؼراء وي فقق

هـا إمر  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: --ققلف 

زم أولئ ،بالؿالزمة ي وال  ؽ.أ

للؽـ  لف  ﴾ٱ﴿ػعؾ ا َؼ بؼق ة وُطؾ  م لؿالز معـك ا ـ  زمفؿ اأي  ،﴾ٻ﴿ُضؿ  ل

لستفؿ  يدطقن يعـل  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿واحرص طؾك مجا ففؿ 

لعبادة.--يعبدون اهلل  ثـاء وا ة ودطاء ال الؿسلل  ، والدطاء يشؿؾ دطاء 

لك- قال  فقف ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: -تعا

لدطاء. فائذّ: فضؾ آجتؿاع طؾك الذكر وا لقؾ طؾك   فقف د

 ،--ما طـد اهلل  يبتغقن :أي ،﴾ىئ ىئىئ﴿ :يف ققلف تفأهؿقوكر اإلخالص ذِ 

ـ شروط قبقل العؿؾ. ،ن اإلخالص هق الذي طؾقف مدار كؾ شلءوأ  وهق شرط م

                                                           

اري يف كتاب (1) لَحْرِب  أخرجف البخ ـَ فِل ا لِِحق ا لص  َعَػاِء َوا لض  ِا اَن ب ـِ اْسَتَع اُب َم لسقر، َب فاد وا لج  (.2896) ،ا
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ـــرطُ  ـــ     قُ  ش ـــعل أن يجتؿع ـــقل الس  ب

 

ـــ بةٌ   ـــف إص ـــالٌص  فق ــــمع وإخ   ـــــ

  ِ ــــــــالعـ رب   لل ــــــــقاهُ ـ      رِش ٓ سـ

 

ــــَؼ   ــــرعِ  مقاف ــــ ه الش ــــذي ارتض  ال

لـفار  لدطاء والعبادة صريف ا ٍؾ مدحفؿ  --ٕن اهلل : استحباب الذكر وا بػع

مدحف لفؿ  ،﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ يف ققلف:  ،طؾك هذا الػعؾ --و

فضؾف هذا الػعؾ و رف   .دلقؾ طؾك ش

ققم وهناية الققم ،﴾ېئ ېئ﴿ققلف:  ـل بداية ال ؾوهق  .يع  ،وقت فاض

ـبل  لذلؽ كان ال مصاله حتك تطؾع إذا صؾك الػجر مؽث يف --و  

لك الحرص طؾك صال اء صريف ةالشؿس، وكدب إ والحرص طؾك  ،الـفار الػجر يف ابتد

بل  لـ ـ ةَ » :--صالة العصر، قال ا ـِ َدَخَؾ اْلَج ك اْلَبْرَدْي ـْ َصؾ   .(1)«َم

توالربدان هؿا  ؾتان تشفدهؿا الؿالئؽة. اصال لصالتان ال طـ  الػجر والعصر، وهؿا ا و

رة هري َيَتَع َقُبقَن ِفقُؽْؿ َماَلئَِؽٌة »قال:  -- أن رسقل اهلل ،-- أبل 

ـَ  ـ َف ِر، َوَيْجَتِؿُعقَن فِل َصاَلِة اْلَػْجرِ، َوَصاَلِة اْلَعْصرِ، ُثؿ  َيْعُرُج ال ِذي ْقِؾ، َوَماَلِئَؽٌة بِ ل  بِ لؾ 

َػ َتَرْكُتْؿ ِطَب ِدي؟ َفَقُؼقُلقَن: َتَرْكـَ ُهْؿ : َكقْ -َوُهَق َأْطَؾُؿ ِبِفؿْ -َب ُتقا ِفقُؽْؿ، َفَقْسَلُلُفْؿ َرب ُفْؿ 

قنَ  قَن، َوَأَتْقـَ ُهْؿ َوُهْؿ ُيَصؾ  لذكر .(2)«َوُهْؿ ُيَصؾ  استحباب ا لقؾ طؾك  فقف د هذا  لدطاء  و وا

لـفار  .والعبادة يف صريف ا

مـ ققلف: هلل أهن ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ لؽـ هؾ يػفؿ  يذكرون ا ؿ 

                                                           

َظِة  (1) اَف ْلُؿَح َعْصِر، َوا ْبِح َواْل َتِل الص  اَل اُب َفْضِؾ َص الة، َب لص قاضع ا لؿساجد وم اب ا ؿ يف كت ؾ جف مس خر أ

ا ِفَؿ َؾْق  (.635) ،َط

َظِة أخرجف مسؾؿ يف كتاب الؿساجد ومقاض (2) اَف ْلُؿَح ْلَعْصِر، َوا ْبِح َوا لص  َتِل ا اَل اُب َفْضِؾ َص الة، َب لص ع ا

ا ِفَؿ َؾْق  (.632) ،َط
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يدطقكف  لققتقـ --و  ؟فؼط يف هذيـ ا

لدوام أو أ، ٕن الجقاب: ٓ طؾؼ رالعرب إذا أرادت ا طؾك  شلءادت أن ت

لـفار الؾقؾ وا ام أصؾؼت  لدو  .ا

ؿ  لت: فالن قائ نذا َأصؾؼت قا لؽ: ف يعـقن أهنؿ دائؿقن طؾك ذ لعشل،  لغداة وا وا

يدكف هذا د فؿ أن  لـفار تػ هذا شغؾف ،بالؾقؾ وا رار وقتف كؾف وأن  إن  ،الشاغؾ يف استؿ و

كحق ذلؽ. لدطاء و لصالة وا مـ الذكر وا يد طـاية  هذيـ الققتقـ بؿز  كان يخص 

الؿجلء بآسؿ  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ قال: لمؾقا  ت

 ،مع الداطقـ رهبؿ واصرب كػسؽ وإٓ لق قال ،تشريػ ٕولئؽ ﴾ڤ﴿الؿقصقل 

لفؿ طؾك صـقعفؿ. ستؼامٓ لفمٓء ومدح  يٌػ  هذا تشر لؽـ  لؽالم:  مر وُففؿ ا  إ

تلمؾقا مجل أية بؾػظ الرب  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ قال:

لئؽ ،﴾پ﴿ :واإلضافة يف ققلف ربقة  ،لالطتـاء بلو خاصة تتضؿـ الحػظ وأن هذه ت

رة و ـص قد وال لتلي ءة وا كقا ضعػاءَ إوالؽال لقف ،ن كا فقف تشريػ لفؿ حقث أضاففؿ إ   .و

صرف  ،﴾ڀ ڀ ٺ﴿قال:   ـقؽ طـفؿ أي ٓ ت فقف أمر بصحبة  . طق هذا  و

لصالحقـ قـ  ،ا لصالح رف فنن صحبة ا لصالحقـ  ،ش  ،الشػاطة وأقؾ شلء أن تحصؾ با

 ويشػع الؿالئؽة، ويشػع الؼقامة، يقم إكبقاء فقشػع ٕصحاهبؿ، فقشػعقن 

 .الصالحقن

لذلؽ   الشافعل: يؼقل و

ـــ    ـَ  أح ـــ لحق ـــُ   الص ــــفؿْ  ولس      م

 

ــــ     ــــ َل  ل أنْ لعؾ  ــــؿْ  أك ــــػ طة بف  ش
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  فائذّ:فقف  ،﴾ڀ ڀ ٺ﴿: --قال  

لصالحقـ  مجاهدة الـػس  لطتف طؾك صحبة ا اء: ٕن  ؿ ومخا وإن كاكقا فؼر

اء والضعػاء مـ مجالسة الػؼر مـ الدكقا يف  فؾقس لف حظ   ،اإلكسان قد يلكػ  وكصقب 

كػعً  يبتغل مـفؿ  لستفؿ، ٓ  مـفؿ دفع ضر امجا فؿ  :وٓ يرجق  ٕهنؿ ٓ يؿؾؽقن ٕكػس

كقا  ،أصاًل  ًئاشق مـ حطام الد لقس طـدهؿ شلء  اإل و لذي يؿؽـ أن يطؿع  كسان الػاتـة ا

مره بالؿجاهدةفق  والصرب. ف، فل

الجؿؾة تدل ،﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: ققلف  أن مجالسة أولئؽ تحتاج  طؾك   هذه 

يـ يدطقن رهبؿ  لك مجاهدة، وإٓ لق قال واصرب كػسؽ مع الذ العشل  إ اة و بالغد

لؽالم. ،يريدون وجفف  ُففؿ ا

لعقـقـ وخصفؿا  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ قال:  هنك ا لذات أن تعْ  و طـ  ا وَ دُ با

 .الذيـ يدطقن رهبؿ

ـ فعُؾ  ،أي ٓ تعرض طـفؿ ،اإلطراض: الؿؼصقد لؽ ُضؿ  لذ معـك  و لعدِو  ا

ي  ،اإلطراض لئؽ. ،﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ «بعـ»لك الؿػعقل إَفُعد  ي طـ أو  أ

فقف تعريض بحؿاقة سادة الؿشركقـ   ،﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿يف ققلف:  

لذيـ كان هؿفؿ  كقا  ا رة يف حطام الد آطتـاء بإمقر الظاه هتؿامفؿ هق  ن  ومصب ا دو

تبار بالحؼائؼ لعبادة هلل  ،آط لئؽ وقصدهؿ إخالص ا  فؾؿ يـظروا إلك إيؿان أو

--  كر متفؿ لؾذ لدطاء ومالز يـظر . وا مـ ذلؽلؿ  لك شلء  بؾ كان هؿفؿ  ،وا إ

كقا امـصبً  وكظرهؿ  ة الحقاة الد ي الشلء الػاين  ،طؾك زيـ  .أ

هذا أمر قد أمر اهلل   بقف  --و ڱ ﴿: --قال اهلل   ،يف سقرة صف بف ك
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ہھ ھ ھ ھ  ۀ ۀ ہ ہ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .[131]صف: ،﴾ےے

هذه  هر  ،فائذّ و يفتؿ بالؿظا اإلكسان طؾقف أٓ  هل أن  يبحث طـ زيـة  و وٓ 

كقا لحقاة الد لك  ،ا يفتؿ بصالح قؾبف أو يرضل   --وإخالصف هلل ، بؾ  اكشغالف بؿا  و

 .-- اهلل

ية  وتلمؾقا ،﴾ٿ ٹ﴿بعد ذلؽ:  --ثؿ قال اهلل   إوامر والـقاهل يف هذه ٔا

ـَ َيْدُطقَن َرب ُفؿْ » ا:كثقرً  ِذي َٓ َتْعدُ » ،«َواْصبِْر كَْػَسَؽ َمَع ال  َٓ ُتطِعْ »، «َو  ا.يد جد  فقفا أمر شد  ،«َو

يُ  .أي جعؾـاه غافاًل  ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ققلف:   ؿ داء   صاب بف اإلكسانوأطظ

لداء العضالهل  الغػؾة، لك حالف  .ا تبف إ يتػؼد قؾبف ، فال يـ يـظر إلك إيؿاكف  ،وٓ  :  وٓ 

يُ  كف  لقس كذلؽحسـ صـعً فقظـ أ ـبل  .ا وهق  مره اهلل   --ولذلؽ ال -أ

-  ُي مـ الغافؾقـ.بلن  تك ٓ يؽقن   ؽثر مـ ذكره ح

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿قال:  

ٌة كبقرٌة جد  ٕن داء الغػ :[205]إطراف:  ،﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ مصقب ة   ا.ؾ

 أقٌال:فقفا  ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: ققلف 

ػؾـا القٌل األًل:  .جعؾـاه غافاًل  معـاه  ،أغ

ـ  ا،  أي فارغً اًل أي مـ تركـاه ُغػْ  ،مـ أغػؾـا القٌل الجانُ: ففق فارٌغ لقس لف هؿ م

خرة: بؾ هق ساع و  شلء هق  «الؼؾب»وهؽذا   .باحث طـ متاع الدكقا وزيـتفايفؿف مـ أمر ٔا

ـ ذلؽ شلء. أن يؽقن فارًغا لقس لف  وإما   ،ؼك والعبادةيؿان والت  باإل فنما أن ُيؿأل  ،طاءٌ وِ   م

 :فقف أققال ﴾ڤ ڤ﴿ققلف:  ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ثؿ قال: 

https://equran.me/tafseer-2168-18.html
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هـا الؼرآن، أي مـ أغػؾـا قؾبف طـ  القٌل األًل: لذكر  لؿراد با لؼرآن ايحتؿؾ ا

لـبل  مر ا ي ُأ لذ تل قبؾ --ا يتؾقه يف أيات ال ىئ ىئ ی ی ی ﴿ أن 

 . ﴾ی جئحئ

 :ُ  تف والؼرآن وكحق ذلؽ.رمّ فقدخؾ فقف اإلسالم ب  ،يشؿؾ العؿقم ﴾ڤ﴿ القٌل الجان

ة مطردَ  --أن ذكر اهلل   :فائذّوهذا فقف  ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿قال: 

 .--تجؾس فقف تذكر اهلل  ووقٌت   ،فؾقؽـ لؽ أيفا الؿسؾؿ كصقٌب مـ الذكر .لؾغػؾة

لذي ،﴾ۓ ڭڭ﴿قال:  تبع هقاه ،يؽقن غافاًل  أي ا نكؿا ي فؾق اتبع الحؼ لؿا  :ف

 .كان غافاًل 

 :نققٓفقفا  ،﴾ڦڦ﴿: قلفق

مضقًعا ٕوامر اهلل   ا يف أمرهأي كان مؼصرً  ،وهق التؼصقر طمـ التػري القٌل األًل:

--. 

اإل القٌل الجانُ: لحدمـ  ي هق مجاوزة ا محتؿؾ وصحقح. ،فراط الذ  وكالهؿا 

هذا فقف  ،﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ٿ ٹ ٹ﴿قال: 

قر مـ الغػؾة لصقرة:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿وإٓ لق قال:   ،تـػ ٓتضحت ا

لغافؾ اف  ،﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦٿ ٹ ﴿لؽـ قال: 

مره يف وبال وضقاع  فقة. أ ة والعا ت، كسلل اهلل السالم  وتشت

 

* * * 
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  الذرس الثامه
(17-11) 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  ڍ ڍ ڌڌ ڎ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک کگ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ںں

﮴  ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

 ﴾ٴۇۋ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ﴿

 ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  

 ﴾ک ک ک کگ

هبؿ طـ  ققؾ: ﴾ڄ﴿ :--ققلف  لؾذيـ أْغَػؾ اهلل قؾق مقَجف  لخطاب  ا

هؿ هقاء ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ﴿ :يف ققلف ذكره واَتبعقا أ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ 

  قٌالن:فقفا  ،﴾ڄ ڄ﴿ ققلف:

ي القٌل األًل: لئؽ فؼؾ يا أ  .محؿد ٕو
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لـاس الحؼ  ؿقع،ؾجلأن يؽقن الخطاب  القٌل الجانُ: أي قؾ يا محؿد لجؿقع ا

 مـ ربؽؿ. 

مـ ققؾ ،﴾ٺ ٿ﴿ ققلف: قد، فؿـ شاء فؾقم لتقح تذكقر بقجقب ا ومـ  هذا لؾ

 شاء فؾقؽػر.

صقغة صقغة هتديد ووطقد ،﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :--قال اهلل   هذه ال

قر لقست بصقغة تخق لؽ  ٓ، و مـ ذ لتخققُيػفؿ  لؾتخققر ر، ا هذا  ن   مـ يستدل بف طؾك أ و

زلؾ والخطل ووقع يف ال لقؾ طؾك أهنا صقغة هتديد .فؼد أخطل  لد لذي سقليت  وا الؽالم ا

كسان ُحرً  بعد، يختار القس اإل ف  ك  يؿان باهلل  ،ٓ ،يممـ أو يؽػر يف أ َلب باإل ُمطا هق  بؾ 

--.  فؼقلف--: ﴿لقؾ طؾك أن   ،﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ فقف د

لعاصقـ، --اهلل  ُة ا معصق لطائعقـ وٓ تُضره  ُة ا ط إباحة  لقس فقفاو ٓ تـػعف صا

ـَ طـد اهلل اإلسالم.  الؽػر: ي لد   بؾ إن  ا

بل  لـ رة  ،--وا لصحقح مـ حديث أبل هري -قال كؿا يف ا

-: « َٓ ٍد ِبَقِدِه،  ِذي َكْػُس ُمَحؿ  َٓ َوال  ، َو ِة َيُفقِديٌّ ـْ َهِذِه اأْلُم   َيْسَؿُع بِل َأَحٌد ِم

ـ  رِ  ـْ َأْصَح ِب ال ٓ  َك َن ِم ِ ِذي ُأْرِسْؾُ  ِبِف، إ ـْ بِ ل  ، ُثؿ  َيُؿقُت َوَلْؿ ُيْمِم  .(1)«َكْصَراكِلٌّ

يد ققلف: لقؾ طؾك أهنا صقغة هتد لد ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ وا

لؾتخققر :﴾ڌڌ لق كان  ف  ك  ُيِعدّ  ،ٕ  الـار لفؿ؟! فؾؿاذا 

  .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴿ :--قال اهلل 

الؿسللة: هذه  فا صقغة تخققر، إْن كثقرً  وقد أصؾت يف  ك  ـْ أ لـاس يظ  مـ ا

                                                           

الم (1) الة اإلس لؽتاب برس ان، باب وجقب إيؿان أهؾ ا  (.153) ،أخرجف مسؾؿ يف كتاب اإليؿ
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تدل هب يانويس ى تعدد إْد ير مـ    .ا 

ى أٓ بلس أنْ  ير كقً » ،يختار ديـف و كصرا يؽقن  يً  ،ايريد أْن  يفقد يؽقن   ،ايريد أْن 

يً  يؽقن بقذ هبذه أية «ايريد أْن  تدل  لقؾ لف :يس لقست بد هذه أية  هذ ،و سباب  او مـ أ

العرب  هذه إشقاء.يف الجفؾ بؾغة  مثؾ  ام  مثال طؾك ذلؽ ققلف  استخد : --و

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڤ ڤ ﴿

صؾت:  ،﴾ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ  . [40]ف

يشاء ما  يعؿؾ  كسان  لقؾ طؾك أن  اإل لؽ د الؽبائر، ،هؾ يف ذ يؼع يف الؽػر  يرتؽب 

الػقاحش   ؟يػعؾ 

يد، ٓ الجقاب: لتفد مـ صقغ ا ة  العرب، هذه صقغ لقب  مـ أسا ا أسؾقب   .وهذ

 ققلف: ،﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ﴿ :--قال اهلل 

ي ،﴾ۀ﴿ هقلكا و أ فقف وطقد ا أحاط هبؿ ُسرادُقفا،كارً  رصدكا لؾظالؿقـأأطددكا و  و

يد. شديد قد لؾتفد لذلؽ وصػف اهلل  وتلك لشلوضع  والظؾؿ:. بالظؾؿ --و يف  ءا

قر مقضعف ً : غ يتخذ غقر اإلسالم ديـ ي  لذ مـ الظالؿقـفا لذ، ا هق  -لؽ قال اهلل و

-: ﴿كَ ولؽـ  ،﴾ڇ ڇ ڇ ڇ   الـار؟ رَ ؽّ لؿاذا 

العؾؿ: ْي  لؾتفقيؾ والتعظقؿ، قال أهؾ  يدةً كارً  أ ڍ ڍ ﴿ ا طظقؿًة شد

ل ،﴾ڌڌ لسقررَ س  ا لؿراد بف ا ـْ كؾ: اِدق ا م لـار ُتحِدق هبؿ   .جاكب وفقف أن  ا

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ﴿ :--يف ققلف 

هذه الـار ٓ مخرج لفؿ مـفا .[16]الزمر: ، ﴾ڳڳ ڳ ڳڱ هل طؾقفؿ  ،و و

لفؿزة:  ،﴾ڈ ژ ژڑ ڌ ڎ ڎڈ﴿: --ل اهلل قا، ممصدة  .[9-8]ا
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اإلغاثة ٓ تؽقن  ،﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ :--اهلل  قال

لشل لَضار: ءبا لشلبؾ اإلغاثة تؽقن  ا لـافع. ءبا  ڎ ڎ ﴿ :فؾؿاذا قال ا

ؿ:: قال أهؾ العؾؿ ؟﴾ڈ ڈ لعذاب هذا فقف هتؽ  مـ ا كؼاذ  هل اإل ة  ٓ  ٕن  اإلغاث

دة العذاب.  زيا

ء  ﴾ژ﴿ :ققلف العؾؿا هلل-اختؾػ  لؿ -رحؿفؿ ا كر أوصاف ا فؾ: لؽـ ـُيف ِذ

رذيؾةيجؿع فؾ ـُالؿ قظ، ـتِـ،مُ  أسقد،» ففق ،إوصاف ال قد ُأوِقد طؾقف حتك ، حارّ  غؾ

ه ة حر  ي  .«بؾغ غا

فضة ،مـ ذهبأو  ،رصاص»مـ  سقاءً  ،وهق كؾ مائع فقف  ،«أو  لؽـ اجتؿعت 

ي   إوصاف زيت َكُدْرِد   .ال

ل  ،[15]محؿد:  ،﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿ :--قال اهلل  -وقا

-  راهقؿيف سقرة  ،﴾ھ ھ ھ ھ ے ےۓہ ﴿: -- إب

ؿ:  سقلتقفؿ ،[16]إبراهق لذي  اب ا  .يف ذكر العذ

لك–قال  نذا أقبؾقا ، ف﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿ :-تعا

هذ يدخؾقها طؾك  فروة وجقهفؿ قبؾ أن  لـار سؼطت  إذا  إهنؿؾ قوق .-والعقاذ باهلل-ه ا

مـ شدة حرارتف  هفؿ  لؿاء تسُؼط فّروة وجق هذا ا  .-والعقاذ باهلل-شربقا 

لشرب، لؿاذا ذكر القجف؟ معاء يف ا ع إ ط  يؼ  ي  هق الذ لعادة  لؿاء يف ا ؿا ف مع أن  ا

ة القجف؟  طالق

العؾؿ:  قال أهؾ 

ف أقرب ك  لػؿ  شلء إلك الػؿ، ٕ لؿاء قبؾ أْن ُيباشر ا يشرب ا  وإذا أراد أْن 
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نذا كان يش تليت حرارتف طؾك القجف: لجقف ،قي القجقهف  الذي  فؽقػ بالػؿ وا

لشُرب  !؟ُيباشر ا

هذا فقف أيًض  . ءشلٕن  أشرف  ا تـؽقؾ هبؿ:و  يف اإلكسان هق وجفف

بل  هنك الـ لذلؽ   فائؿطـ الضرب طؾك القجف حتك يف الب --و

ةً  م  .كرامة الؿخؾقق مـ هذا ٕن   :تؽُر

شد العذاب و  هللو-هذا مـ أ  .-العقاذ با

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ :--قال اهلل 

5]إطراف:  ،﴾ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ 0]. 

ي ،﴾ک ک﴿: -جؾ  ذكره-قال  ذلؽ الشراب الذي وصػـا لؽ بئس  أ

 .فؾـُيف كقكف كالؿ

فق ،﴾ک کگ﴿ :ققلف  عذّ أقٌال:فا ققؾ 

لف:إققؾ  الؿطتعقد  ﴾ک کگ﴿ ن  قق لـار وبئس  الؿـُؾك ا  ،ؼامـُستؼر و

ان:  ،﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿ طـ جفـؿ :--كؿا قال اهلل   .[66]الػرق

ة: ي لتفُؽؿ أصاًل يف أ مـ ا كقع  لقس فقفا  وفقف  لـار  لر   ارتػاق،رفٌؼ، ٕن  ا مـ ا  فؼاءلقس 

لرف، ٓ ـل ا كسان : ؼمـ آرتػاق يع تقسر أمقره وتسفؾيؽقن فقفا وأن  اإل أمقره  ت

مـ ال  ِرفؼ.وتسقر 

لر   آطتؿاد :فؼا لِؿرفؼ مِرفؼً  ،هق آتؽاء و لؽ ُسؿل ا لذ ف  :او ؽ تستؼر طؾق ك  ٕ

.  وتتؽئ طؾقف وتعتؿد طؾقف

ؿ هبؿ. راحة، هذه الـار لقس لفؿ يف -والعقاذ باهلل-ففمٓء   وهذا كقع مـ أكقاع التفؽ 
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هؾ ـؿ  ل ،﴾ک ک ک کگ﴿: --فؼال  ا َذَكر حال أ

لـار يؼ، والعقاذ باهلل، ا فر ول ما تؽؾؿ طـ  فريـ تؽؾؿ أ وهذا  ،﴾چچ﴿ لؼقلف: ،الؽا

لؾّػ  لعؾؿ ا هؾ ا لـّشر غقر  يسؿّقف أ لوا ف قال :ؿرتبا ك  ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :ٕ

يـ ،﴾چچ لؽافر يليت بجزاء ا لؿممـقـ ثؿ  يليت بجزاء ا ير أْن  لتؼد جاء  ؽـل ،كاَن ا

مـقـ الؿم اء  جز يـ ثؿ جاء ب اء الؽافر مـ  ،بجز ف  ك  لؼرآن أ مـ صػات ا هذا  لؿثاين»و  ،«ا

يـ: لؽافر م ذكر ا يـ يف ققلف:سقاق ٕن   وقد  ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ الحديث طـ الؽافر

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦٹ 

بعد وضقح اإليؿان لفؿ  ،﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴿ ويف ققلف:

لح، فالعؼاب سقليت ف ُأققؿت طؾقفؿ ا ك   جة.ٕ

 گ گ گ ڳ ڳ ﴿

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

 "أحسـ"جئ بآسؿ الظاهر  ،﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿ يف ققلف:

اإلضؿار،   لؿاذا؟ مؽان 

الؽالم ير  هؿ » :كان تؼد ُكضقع أجر ّكا ٓ  لحات إ مـقا وطؿؾقا الصا يـ آ إن  الذ

لحات أصاًل ف لصا فؿ طؿؾقا ا ك  العؿؾٕ  .«فؿ أحسـقا 

العؾؿ ض أهؾ   : قال بع

هر  ءجل ن  "أحسـ"بآسؿ الظا لقصػ باإلحسا فؿ استحؼقا ذلؽ ا ك  لقدل أ

محسـقن لذلؽ ك ،ففؿ  مــــــــــو اإلحسان ان  بقدية  الع . أطؾك مؼامات 
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اإلحسان:  كؽ تراهو يراك. ،أْن تعبد اهلل كل  قال: --واهلل  فنن لؿ تؽـ تراه فنكف 

 .[195: ة]البؼر ،﴾ھھ ھ ھ ے ےۓ﴿

همٓء  يعـل ،﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ تلمؾقا ققلف:

همٓء  ،وطـ الجؾقس معفؿ ن طـ مجالستفؿوالػؼراء الؿساكقـ الذيـ استـؽػ الؽافر

-يف قصة كقح  --وهذا ُيذكركا بآية يف سقرة هقد يف ققلف  .هؿأجر اهلل ٓ ُيضقع

- ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ قاــقال ،اءــاستـؽػ إشراف طـ مجالسة الضعػ ـ الؿ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ﴿ :--إلك أن قال  ،﴾وئ ۇئ ۇئۆئ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄڄ ڄ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿ ويف آية الشعراء: .[31-27]هقد:  ،﴾ڳڳ

 .[114-112 ]الشعراء: ،﴾ٺ ٿ ٿ ٿٿ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺٺپ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 ﴾﮴ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

اإل هـا ءالؿجل لف: باسؿ  لبعقد يف قق هل  ،فائذّفقف  ﴾ڄ﴿شارة الّدال طؾك ا و

كقرة قبؾ طؾق   صاف الؿذ ستحؼاقفؿ إو لتفؿ ورفعتفؿ وا ـز ؾقا  ،م مـقا وطؿ هل آ و

لصالحات: فر ففؿ وإن ا يراهؿ الؽا ـد اهلل  ،ن فؼراء وضعػاءوكان   --لؽـفؿ ط

ٌة. قال: ة طؾّق ل مـز لتل تدل طؾك  «بالالم» ءجل ،﴾ى ى﴿ لفؿ شلن طظقؿ و ا
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ستحؼاق ر اهلل ،﴾ۈ ٴۇۋ﴿ .آ ة مؼامفؿ جـات يف مؼابؾ ماذا؟ -- ذك   صػ

لتل وصػفايف مؼابؾ  لـار ا وسقليت الحديث  ،﴾ک کگ﴿ :يف ققلف ا

الؿؽان ؿث ،﴾ڻ ڻ ڻ﴿ :قال .﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿. بعدها  ،بدأ بذكر 

ففق  ثؿ سقليت بعد ذلؽ كقػقة الجؾقس. ،ثؿ سقليت بعد ذلؽ ذكر الؾباس ،الؿؼام

لـار، قذكر ما ذكره يف ا عد، ،ذكر الؿؽان وذكر الشراب س  وسقليت بذكر الجؾقس ب

لؽ.  وسـُبقـ ذ

ـك طدن أي ،﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :--قال  ے ﴿ ققلف:. إقامة ومع

لجـات ﴾ۓ ۓ قر لفؿ دون ا لئؽ لفؿ جـات » :--لؿ يؼؾ  ،أضاف الضؿ أو

مـ تحتفا إهنار ٕهنار؟ف ،«طدن تجري  قال أهؾ  ؾؿاذا لؿ يؼؾ تجري مـ تحتفا ا

ير الؿعـك أ ﴾ۓ ۓ﴿ :يف ققلف :العؾؿ قر لفؿ دون الجـات: زيادة يف تؼر ضاف الضؿ

الؿؾؽ لذي أفادتف ٓم  آستحؼاق» ﴾گ﴿ :يف ققلف ا هذه  ،التل ذكركاها «ٓم  فؽلن  

ُمؾؽفؿ فقفا ٓ لفؿ و لدون  ًٓ  يخرجقن طـف وهؿ خا يبغقن طـفا ِحق  . وٓ 

مـ ذهب  هؾ الحؾقة ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ ققلف: ة مـ أساور  خاص

العؾؿ:  لـساء؟ قال أهؾ  ة تشؿؾ الرجال وا لـساء دون الرجال؟ أو الحؾق  با

كاث، لؾذكقر واإل ة  ة طام لجـ ة يف ا لحؾق لقٌؾ طؾك أن  ا مـ أو مـ ذهب  ءً اسق فقف د

 ر. وكذلؽ الحري فضة

ُيس ءجللؿاذا  ي لؿ  لذ لػعؾ ا ُيَحؾَ  فاطؾف؟ ؿ  با ؿ  قنلؿاذا قال  ُيَحؾقف يؼؾ  لؿ   و

مثاًل    ؟اهلل 

ُيؽرَ  :قالقا فؿ  ك  ُيَتَعاصَ  مقنهـا إيثار بل مـ زيادة  قن ذلؽ بلكػسفؿ،وٓ  ـل  يع
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ُيحؾ   لـعقؿ أهنؿ  هذا مـ باب : ولقس هؿ الذيـ يباشروهنا ،سقهنؿ الحؾقةُيؾبِ  ،قنا و

لتؽريؿ لفؿ. ة وزيادة ا لؽرام  ا

كقا أن لذلؽ يف الد مثاًل  ،و ة أن  وصقػاهتا إف ،كلخذ  لُؿـّعؿ لؿرأة ا ضؾ يف حؼ ا

ل ـه ُيحَ اليتا ل ـه ،ـفاقؾّ   كحق ذلؽ،اليت ا هب و لذ لتل ُتخَدم. ُيؾبسـفا ا  هل ا

ُيحؾ   --اهلل  ةففذا مـ باب تؽرم فؿ  ك  لئؽ أ ـل ،قن هؿٕو ُيتعاصقن  يع  ٓ

مقن. ،ذلؽ بلكػسفؿ ُيؽر  هؿ 

ُيحَ  مـ ذهبؾ  لؿاذا قال هـا  مـ أساور   بس قال ويؾبسقن ولؿ ويف الؾ قن 

ُيؾْ   ؟قنَبُس يؼؾ و

لحقاء والعقرة، هق الذي  ﴾ے ے﴿ :فؼال مـ باب السرت وا كسان  ٕن  اإل

لؾبس بـػسف  .ُيباشر ا

يبؼك سمال هـا لعؼؾ أن   لؿاذا قدم الحؾقة طؾك الؾباس؟ :و لؿػرتض يف ا ا

يؾبس  ًٓ كسان أو يتحؾك ،اإل العؾؿ: العؽس. لحؾقة ٓيؾبس ا ،ثؿ بعد ذلؽ    قال أهؾ 

لـػس أطظؿ و ة يف ا لحؾق لكٕن  ا ة أغؾك ،الؼؾب أحب إ لؼقؿ يًضا هل يف ا يف ، ووأ

لؽ قُ : العقـ أحؾك لؾباس: .متد  لذ لحؾل طؾك ا م ا لؾجـات. قد  ة  ف صػ ك  لؾّ  ٕ باس وا

ها هر لجـة ٓ بؿظا ًٓ بلصحاب ا  . أشد  اتصا

لؾباس اتصاٌل  مـ ا ا قرب  لجـة اتصاففا  ،تصاف الجـة بالؾباسباإلكسان أ ا

لك. ؽ قال: بالحؾقة أو   .﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ لذل

ٓ؟ هؾ يؾبسقن بعض  مأ لؾتبعقض ﴾ھ﴿ هؾ ،﴾ہ ہ ھ ھ﴿ :قال

  ؟ٓ مأساور أ
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العؾؿ: قٌالن  ٕهؾ 

هبً  ،قالقا لؾتبعقض القٌل األًل: عض إساور ذ ب يؾبس  ي بعضفؿ  وبعض  اأ

فضة ٕساور   إلخ. ...ا

بقان ﴾ھ﴿: لجانُاالقٌل  ي ،لؾ هق إساور. بقان ما أ  ُيحؾقن بف و

مثاًل لؿاذا لؿ يؼؾ أساور  ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ ثؿ قال: ؟ قال ذهب 

العؾؿ:  أهؾ 

ٕساور ﴾ھ ھ﴿ يف ققلف: ﴾ھ﴿ ة الذي هق جؿع رَ قِ ْس أَ جؿع  هل بقاكقة. وا

لجؿع ة جؿع ا اب: سقار؟ ما جؿع  .أساور ِسقار، فصقغ  ة.رَ قِ ْس أَ الجق

لك اختالف أشؽالفا فجاء بصقغة جؿع الجؿع ل ،لإلشارة إ  ذهب يف أشؽال،ا

ل... أشؽاليف الػضة  الؽرامة لفؿ.. خإ مـ باب  لؿاذا قال أساور  هذا  يًضا   وأ

  مـ ذهب؟

لحسـ: هـا ٕهنا تؽقن يف غاية ا اهنا  فال تسلل طـ تؾؽ إساور: اإلهبام  يف ألق

هذا أطّده اهلل  هقلهتا. و لفا و فـسلل اهلل  --وأشؽا لئؽ الؿممـقـ.  -كرامة ٕو

- .ردوس إطؾك مـ الجـة  الػ

يقجد أساور  ،فؼط ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ :--قال  أم 

ى غقر الذهب هـاو ؟أخر  قال أهؾ العؾؿ: ؟لؿاذا لؿ يذكرها 

معـك مـ باب آكتػاء فقف إشارة إلك و ،هذا ُيسؿقه طـد البالغققـ مـ باب آكتػاء

قال  ،سان طؽس هذايف سقرة اإلك جاء مـ أساور مـ ذهب وفضة. هنؿ ُيحؾقنأو ،غقره

ففؿ  .[21كسان: ]اإل ،﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿ :--اهلل 
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ُذكر يف مقاصـ أخرى تحؾقتفؿ بإساور مـ فضة، ففؿ ُيحؾقن بإساور مـ  ،ُيحؾقن

 كسلل اهلل مـ فضؾف. .ومـ فضة ذهب،

لؾقن إخضر؟ ،﴾ے ے ۓ﴿ :-- قال  لؿاذا خص  ا

لؾقن إخضر: ك ف أحسـ إلقان، خص  ا لقان ٕ وأكػع إلقان ، وأطدل إ

بصر، لؾقن إخضر لؾ هق ا لؾعقـ  يؽقن راحة  ما  لـعقؿ. ،وأشّد  يدل طؾك شّدة ا هذا   و

ر :كقطان الحرير ،﴾ۓ ﮲ ﮳﴿ قال: ي لحر ؼ ا هق رقق لُسـدس  ، ا

يراإلو قظ الحر ُيـَّعؿقن ،ستربق هق غؾ لؾباس  لـعقؿ الذي  ،حتك يف ا هذا غاية ا  و

 يحصؾ لفؿ.

اد ،﴾﮴ ڭ﴿ قال: الؿر   ؟هـا بآتؽاء ما 

اإلكسان طؾك إريؽة ،آتؽاء آضطجاع ققؾ آتؽاء هـا  ؾوقق، كؿا يتؽئ 

لجؾقسالرتّ هق ا ع و مرتبّ  ،ب  اد ،يف جؾستؽ اعً يعـل أْن تجؾس  لؿر هـا با هق أشبف   .و

لجؾقس؟جاء لؿاذا  هقئات ا ة مـ  هقئ ف  ك  لتعبقر بآتؽاء مع أ   ا

العؾؿ قـة:: قال أهؾ  الطؿلك ؾك راحة الـػس وطؾك  لقؾ ط لؼؾؼ فقف د كسان ا  ٕن  اإل

مرتّبعً  يجؾس  متؽئً  آ  يجؾس  ـْ ، ف يف قؾؼتجده حتك يف جؾست، اوٓ  همٓء جؾسة لؽ

ة. لراح لقؾ طؾك أهنؿ يف شَدة ا  د

ج  لك تدر  كظروا إ لا ٕهنار قبؾ ذلؽ ،قبؾف الحؾقة باسؾلا :ـعقؿا والؾباس ثؿ ، وا

لـعقؿ ،آتؽاء هذا مـ كؿال ا لئؽ يف الـعقؿ. ،و لقؾ طؾك تؿُؽـ أو هق د  و

رائؽ ،﴾ۇ ۇۆ﴿ قال: . أي اإلقامة ،أصؾفا مـ أرك وققؾ ،جؿع أريؽة: ٕا

ـ ٔا. ٕهنا مؽان لإلقامة وُسؿقت بذلؽ:  راك وهق الشجر الؿعروف.وققؾ بؾ هل ُمتخذة م
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لس  : قالقاو لؿراد هبا ا ة، ،لفا قبة يعـل رر التل فقفا الحجال،ا لف ُقب ير و هذه  سر و

كحق ذلؽ لستقر و لثقاب وا ـ با ي  لؼبة ُتز معروف  ،ا هذا مـ و، يصـعقكف لؾعرائسووهذا 

مـ .باب الـعقؿ ة  مغطاة بؼب لُسرر  هذه ا رة وتؽقن  رة أقؿشة فاخ مـ ثقاب فاخ  ففمٓء، و

كعقؿفؿ ُمتؽئ مـ شّدة  إرائؽ. قأهنؿ   ن طؾك 

هل ققلف ،﴾ۆ ۈ﴿ :--قال اهلل  تل قبؾفا و هذا مؼابؾ أية ال  :و

 .﴾ک ک﴿

لذي أططاهؿ اهلل  أي ،﴾ۆ ۈ﴿ هـا: قال لثقاب ا إياه هق  --هذا ا

 ِ لثقابعْ ك  .ؿ ا

ي ،﴾ۈ﴿ :--ثؿ قال اهلل  لجـات التل أطدها اهلل  أ  --هذه ا
ُمؼابؾو ،اُمرتػؼً حسـت لفؿ   ..﴾ک کگ﴿ هل يف 

 ،﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ :--قال اهلل 

قان:  ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ﴿ فنذا دخؾ أهؾفا قالقا: .[24]الػر

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ گڳ

اصر:  ، ﴾ۀۀ 3]ف 4-3 5].  

لجـة فال لفؿقم وإتعاب وإحزان تـتفل طـد أولِ ، تعب يف ا تضعفا  قدمِ  كؾ ا

 يف الجـة. 

مفؿقمٍ  لك كؾ  ة إ ل ُمبتؾك ومغؿقم ففذه فقفا رسا ان  كس ن قد ، وكؾ إ وكؾ إكسا

الؽربأصاب مـ  دةـ مو ف  لش  عُ  ـهنا سحابة صقػ طإ» :ا هل إٓ أيام  .(1)«قؾقؾ تَؼش  ما 

                                                           

ٓ تؾبث قؾقاًل  (1) مقر التل يرجك زوالفا: أو  واؤها.  حتك تـؼشعتضرب العرب هبذا الؿثؾ طؾك ٕا  وتذهبٕ 
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كقا: لد هذه ا نذا وضع اإلكسان قدمف يف الجـة زال طـف كؾ  قالئؾ وتؿر  . ءشلف

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ﴿

اصر:  ،﴾ىئ ىئىئ ،  .[74]ف لدكقا هذه ا مر  بف يف  كسان كؾ بمس  يـسك اإل ها  وطـد

لراحة أمامؽؿ  كعقؿ أخرةقا كولؽـ ٓ يؿؽـ أن تدر والـعقؿ والسعادة أمامؽؿ،، فا

كقا لد هذه ا لـعقؿ يف  ٓ  برتك ا لصالحة .إ -وُتؼبؾِقا طؾك اهلل  لتجتفدوا يف إطؿال ا

-، كػسؽؿ خ مـ أ باإليؿان  --وُتؼبِؾقا طؾك اهلل  ،اقرً وُتـقبقا إلقف وُتروا اهلل 

العؿؾ الصالح: كسان  و يـَعؿ اإل ـدماحقـفا  مر  بف. ط ة فقـسك كؾ بمس  لجـ  يدخؾ ا

ٍِؽ  ل َما ـِ  ـْ َأَكِس ْب يث: َط لحد  ، َقاَل: َقا-- جاء يف ا
ِ
-َل َرُسقُل اهلل

- :« ـ  ِر ـ  ِر َيْقَم اْلِؼَق َمِة، َفُقْصَبُغ فِل ال ـْ َأْهِؾ ال ْكقَ  ِم ُيْمَتك ِبَلْكَعِؿ َأْهِؾ الد 

، َواللِ  َٓ ؟ َفقَُؼقُل:  ؟ َهْؾ َمر  بَِؽ َكِعقٌؿ َقط  ـَ آَدَم َهْؾ َرَأْيَ  َخْقًرا َقط  َصْبَغًة، ُثؿ  ُيَؼ ُل: َي  اْب

ـ ِة، َفُقْصَبُغ َصْبَغةً  .ب  َي  رَ  ـْ َأْهِؾ اْلَج ْكَق ، ِم ـ  ِس بُْمًس  فِل الد  ـ ِة،  (1) َوُيْمَتك ِبَلَشد  ال فِل اْلَج

ِ َي  َرب   ، َوالل َٓ ؟ َفقَُؼقُل:  ٌة َقط  ؟ َهْؾ َمر  ِبَؽ ِشد  ـَ آَدَم َهْؾ َرَأْيَ  ُبْمًس  َقط   َفُقَؼ ُل َلُف: َي  اْب

ًة َقط   َم  َمر   َٓ َرَأْيُ  ِشد  ، َو  .(2) «بِل ُبْمٌس َقط 

ة --فـسلل اهلل  لجـ هؾ ا مـ أ اكؿ  ي يجعؾـا وإ لـا ولؽؿ  ،أْن  وأن يغػر 

الؿسؾؿقـ لجؿقع   .ولقالديـا و

* * * 

  

                                                           

غؿُس غؿسًة. (1)  أي: فُق

لـ اِر َوَصْبغِ  (2) ا فِل ا ْكَق لد  ْهِؾ ا اُب َصْبِغ َأْكَعِؿ َأ لـ اِر، َب ْلَجـ ِة َوا اَمِة َوا ْلِؼَق اب ِصَػِة ا ؿ يف كت ؾ جف مس خر ِهْؿ  أ َأَشد 

ْمًسا فِل اْلَجـ ةِ   (.2807) ،ُب
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  التاسعالذرس
(11-16) 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ائ ەئ ەئوئ 

 حب خب مبىبی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ىئىئ
ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

 .﴾ڇ ڍ ڍڌ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ 

سبة  :مناسبتني العؾؿ أهؾ ذكرقبؾفا، لؿا أية هذه مـا

ڃ ڃ ڃ ﴿ :-- اهلل قال حقـؿا ،قبُؾ  التل بأيات تتعؾؼ املناسبْ األًىل:

گ گ ﴿: بعدها قال ثؿّ  ،﴾چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 -- اهلل ذكر لؿا،﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

  .الثاين لؾػريؼ ثاًل مو إول لؾػريؼ مثاًل  ضرب الػريؼقـ، هذيـ
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ؿا :املناسبْ الجانَْ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :-- اهلل قال ل

ـبل أن ذلؽ ،﴾پ پ پ ڀڀ  أشراُف  مـف صؾب -- ال

 فقف معفؿ يجؾس ٓ خاص مجؾس يف هبؿ يخؾق وأن ضعػاءهؿ يعتِزل أن الؼقم

لضعػا يـهب مثاًل  فمٓءل -- اهلل فضرب ،ءا  -- اهلل آتاه رجؾ ،الرجؾقـ ذ

 ًٓ قر أيات فؽلن .-- اهلل ـعؿةب فؽػرما لك تش ر هق لقس الؿال أن إ  الؿعقا

لذي لرجؾ طؾك أجؾف مـ حؽؿيُ  ا لرجؾ طؾك يحؽؿ بؾ ،شرير أو رق  َخ  بلكف ا كف ا  رق  َخ  بِل

تل بلطؿالف شرير، أو ، ال نِن يعؿؾفا  هذا .فشر شًرا كتكا وإن فخقر، خقًرا كاكت ف

 .قبؾفا لؿا أية هذه مـاسبة يف ققؾ ما مؾخص

 رحؿفؿ- العؾؿاء اختؾػ ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ :-- اهلل قال

؟ أم مؼدران هؿا هؾ الرجؾقـ، يف -اهلل ـلمحؼؼان  اثـقـ لرجؾقـ الؿثؾ هذا هؾ يع

لؿثؾ ضرب باب مـ مثؾ هق أو ،فعاًل   .ا

ًٓ  لؽؿ كضرب :مثاًل  تؼقل لنك  .انشخص ثؿة ولقسوكذا، كذا َفَعاَل  شخصقـ يفمثا

يـ بعض قرىف :يـالؿػسر بقـ خالف  يرىو ،رانمؼد   مثالن أهنؿا الؿػسر

  .محؼؼان مثالن ؿاأهن آخرون مػسرون

يـ يف اختؾػقا ثؿ   :طدة أقٌال طؾك هؿا؟ مـ ،الرجؾقـ هذ

ـل كاكا هنؿاأمـفا ـتقـ أبقفؿا طـ ورثا إسرائقؾ بـل مـ مؾؽ اب  فؽان ،الج

فر وكان الطاطة، يف يـػؼفؿا الصالح  فحصؾت ،الصالح إِلقف فاحتاج هبؿا، يحتػظ الؽا

قـفؿا الؿحاورة  .ذلؽ غقر وققؾ .ب

هذه لسقرة، يف جًدا مفؿةقاطدةو  يف يؼال أن يؿؽـ ما كذلؽ وتشؿؾ ا
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ـبغلفقف فائدة ٓ شلء يف التػاصقؾ بذكر آهتؿام أنالؼرآين، الؼصص   لإلكسان ي

هتؿام يرتك وأنًحا،ػْ َص  ذلؽ طـ يضِرب أن تل بالتػاصقؾ آ   طؾقف تعقد ٓ ال

 .والعربة بالعظة

ـل يـ كعِرف أن أن الؿفؿ لقس ،يع يـ ،الرجؾقـ هذ ـت كاكت وأ ػاصقؾ ناالج  وت

لجـتقـ،  يف يحصؾ فقؿا والعربة العظة أن لـا -- اهلل ألفؿف ومؿا .ذلؽ وكحق ا

لـػع مـ الؼصة آتعاظ ا  .التػاصقؾ الؿؼصقد لقسو،و

ي  ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ :-- قال لرجؾقـ أ  ا

لرجؾ هؾ طـف؟ الحديث سقؽقن فر ا لرجؾ أو الؽا  طؾك يدل أيات سقاق ؟الصالح ا

 .لؽافرا جؾلؾر﴾ې﴿ ققلف: يف أن

ـتقـ الؿؼصقد،﴾ې﴿ ل:قا   .نابستاك هؿا بالج

ـ  تَ  ٕهنا جـة: الجـة سؿقت اءهاما ِج ـل ،ور  .شلء كؾ تسرت يع

ل تصاريػ ٕن ـَ  ػعؾا ـ  » َجـَ لتغطقة طؾك يدل«َج ـل الجـة فتؼقل ،ا  ما تسرت :يع

اءها، ـلور رة مـ يع لتػاف كث نهنا ابعًض  بعضفا مع أشجارها ا  .فقفا ما سرتت ف

مـف لجِ  سؿل كذلؽ و مـف.أصاًل ونُيرَ  ٓ ٕهنؿ :اـ  جِ  ـ  ا ـقـ سؿل كذلؽ و  الج

ى ٓ أمف بطـ يف ٕكف :جـقـًا  .ُير

ًكا سؿل الؿجـقن وكذلؽ د طؼؾف ٕن :مجـق لغُ  ق  ُس  فحقـئذٍ .ط 
َ

ل  ناهذ ـؿ 

بستاك رة بالجـة ناال لتػاف أشجارهؿا لؽث  .بعض طؾك بعضفا وا

 أن العؾؿ أهؾ ذكرو العـب. الثؿرات مـ فقفا الجـان هذه أي ،﴾ے ۓ﴿ :قال

ٌائذ والـخؾ عـبلؾ  أفضؾ مـ الثؿرتقـ هذيـ تعد العرب وكاكت .الػقاكف أْفضؾ مـ وهق ،ف
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ـ:]الر ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿ الجـة طـ الحديث يف تجدون دائًؿا ولذلؽ ،الثؿار  حؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :-- اهلل قال .[68

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ٕكعام: ،﴾ۓ﮲  يات، خرآ إلك [99]ا  .الثّؿارِ  أفضؾ مـ ففذه ٔا

ة معـاه الحػ  ،﴾ى ائ﴿ :قال اص ي بشلء، شلء إِح  هذيـ حػػـا أ

بستاكقـ  .بِـخؾٍ  ال

 الجـتقـ بقـ جعؾـا أي،﴾ائ ەئ ەئوئ﴿ :قال .بـخؾٍ  ـاهؿاأحط يعـل:

 .ازرطً 

ۋ ۅ ﴿ قال: أن بعد ﴾ائ ەئ ەئوئ﴿ :ققلف مجلء مـالػائدةما

ي ؟﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ كقـ بقـ جعؾـا أ  البستا

 ؟لؿاذا ،ازرطً  الجـتقـ بقـ أو

رة الجـان هذه ٕن لقس مفجقرة، لقست طام ـتقـ بقـ و  ،ٓ فضاء، أو فراغ الج

لثؿار مـ فقفؿا أن طؾك يدل هذا بؾ لؽثقر الشلء ا  .ا

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿

ـك .َأططتأي ،﴾ۆئ ۇئ﴿ :قال مـ كثقًرا، إثؿاًرا أثؿرت أهنا والؿع  شدة و

ها قر إثؿاِر لؽث تك ا  .الؿـُعطل أْشبفْت  أهنا ح

ـتقـ تؾؽ» -- اهلل يؼؾ لؿ لؿاذا،﴾ۇئ﴿ :ققلف يف  ؟«ُأكؾفاآتتاالج

يحتؿؾ﴾ۇئ﴿لػظإلك يعقد أن يحتؿؾ لك يعقد أن و ـكالؿ إ  ﴾ۇئ﴿ـفــــ ع

راطاة جاءت  .الؿػرد الؾػظ لؿ
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ي،﴾ٺ﴿ :ققلف يف  ؟ُأكاًل  الثؿر لؿ  ُس  فؾؿاذا .مـفايمكؾ وماثؿرها أ

لجـتقـ كؾتا يؼؾ لؿ لؿاذا ؿارها أتت ا  .ُيمَكؾ ٕكف ُأُكاًل  هـا الثؿر سؿل:الجقاب ؟ث

ي،﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ :قال ـل ،اقئً ش مـف تـؼص ؿل أ ـت ناهات :يع  انتعطق ناالج

 مـف تـؼص يؼؾ ولؿ تظؾؿ بالػعؾ جاء لؿاذا ا،د  ج مفؿ سمال يبؼك لؽـ ة.كثقر ثؿاًرا

قر جاء أو؟شقًئا  ؟الظؾؿ مػردة غقر أو الظؾؿ فعؾ بغ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ لـػسف الظالؿ الرجؾ هذا أن سقليتٕكّف :الجقاب

 قد جـتقف أن حتّكفطؾق وأغدق طؾقف أكعؿ قد -- اهلل أن الك إشارةً  فقف فؽلنّ  ،﴾ٻ

ـّ  والثؿار، بالخقرات فاضت  .بالظؾؿ الؽؿال وقابؾ كػسف ضؾؿ قد الرجؾ هذا لؽ

يؿً  فقف كلنّ  تلخقرً  اتؼد لثؿار يسؼل الذي هق الؿاء أن الؿعؾقم :أية يف او لقس ا  و

لثؿار تل ا هل فائدة: هـا لؽـ الؿاء، قبؾ تخرج ال رٌ  فقفا هذه أن و ْي  مـ كثق  وأهنا الر 

لقؾ   .الربكة طؾك د

يبؼك لتعبقر جاء فؾؿاذا ،دواح هنر هق :السمال و ثرة طؾك تدل كا؟رْ فج   بؼقلف ا  ك

لؿاءِ  لؿقجقدِ  ا متِداد ا لـّفر، هذا وا  .﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿ :فؼال ا

  ققلف:

 ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿

 ﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب

 :ثالخ قشاءات فقفا،﴾ی﴿ :ققلف﴾ی ی ی﴿

ی ی ﴿طاصؿ طـ حػص روايةب هبا رأَكؼْ  التل هل :الِقشاءّ األًىل

قصبح،﴾ی َؿرة جؿع َثَؿر ف ة جْؿع َؼربَ  يؼال كؿا ،َث َؿرُ  ،َبَؼر لث  لِؼراءة طؾك هـا فا  ،َثَؿر ا
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ـك رة. عؿج بؿع   ثؿ

لثاء بَِضؿّ  ـرــؿْ ثُ  :الِقشاءّ الجانَْ لؿقؿ وإسؽان ا يًضا: هذا ـرــؿْ ثُ  ا  .َثَؿـرة جؿع أ

تل :الجالجْالِقشاءّ  لثاء َضؿ   هل خالف، فقفا وال لؿقؿِ  ا ی ی ﴿رــؿُ ثُ  وا

 ؟رــؿُ ثُ  ـكمع فؿا﴾ُثُؿرٌ 

لذلؽ مقال.إ معـاه ُثُؿرٌ  ،ٓ وققؾ ثؿار، جؿع معـاه ققؾ:  بعض قال و

لعؾؿاءِ  ي،﴾ُثُؿرٌ ی ی ﴿:ا مقال أ  تثؿر، ٕمقالا ٕنّ  لؿاذا؟ مـاسب، وهذا ،َأ

ِؽ طؾقف يدل أية سقاق ٕن :ويراها وتـؿق اإلكسان يثؿرها ل لِف ،ذ  ىئ يئ ﴿ :لِؼق

 .﴾جب حب

يضا ـتقـ كؾتا أن -- اهلل ذكر أن سبؼ وأ ـل أكؾفا، تتآ الج ؿارها يع  .ث

هذا تل الؼراءة يؼقل مـوجفطؾكو  .إمقال «ـُؿرثُ » تؼقل ال

ـدكا اءات يتعؾؼ فقؿادةقاطوط راءتان يؼال أن ،بالؼر يتقـ، الؼ ـل كأ  كؾ يع

ة قراءةٍ  ة بؿـِزل ي ً  فؾفا ،آ قر ولفا كمعـ  .وهؽذا ،تػس

؟ بؾػظ جاء لؿاذا،﴾ی ی ی ی جئ﴿ :-- قال  لقسلصاحبف

لصاح إكؿاد،لؾتقد   لؿؼارِ  معـك با لؿالزِ  نا ی ﴿ قال: فؾذلؽ .ؿِص والؿخا موا

ـل،﴾جئ ف الؿؼارن يع لؿالِزم ل  .لف وا

هذا تخدم و  يف وهق وكذا... كذا قال صاحبؽ :مثاًل  فـؼقل ،العرب كالم يف مس

ـْ  ،صاِحَبَؽ  لقس إصؾ لحديث كان لّؿا لؽ  كحق أو معف كاكت الؿشؽؾة أو َمعؽ ا

لصاحب لػظ طؾقف يطؾؼ ففذا ذلؽ، ي،﴾حئ مئ﴿ .ا   يحاوره كقكف حال أ

  .الؿحاورة جاءت
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هل،فائذّ﴾مئ﴿لػظ ويف لرجؾ أن و  الؿممـ الرجؾ بقد أخذ الؽافر ا

ـتف وأدخؾف يتؽؾؿ يؿشقان ،معف يتؽؾؿ وهق ج عف و قـفؿا الـؼاش ويبدأ م ل .ب ىئ ﴿ :قا

 .﴾يئ جب حب

 :العؾؿ أهؾ يؼقل،﴾يئىئ ﴿ :ققلف يف

تل أشقاء ثالثةمـ تـػر أن بد ٓ لعُ  طؾك تدل ال لغرور بجْ ا  ؟هل ما .وا

يأكا، ستطاطة قدر حاولدائًؿا .لل،ِطـد  تـسب ٓبل ،إشقاء هذه طـ تبتعد أن آ

شقاء  ،وكذا كذا فعؾت أكا وكذا، كذا صـعت أكا وكذا، كذا أفعؾ أكا :تؼؾ فال لؽ، إ

لل، حّؼل، لل، هذا :تؼؾ أو لك ..كذا ما ؾ أو ،آخره إ ـدي :تؼ  تدل إشقاء هذه ٕن :ط

لعُ  طؾك لغرورِ  بجْ ا لـعؿة تـسب أكؽ يف إدب وسقء ،وا  قدراتِؽ طؾك وتعتؿدلؽ، ا

ـسك إلخ، ...و وذكائؽ لؿتػض   وت الؿعطل ؾا  .يحذر أنْ  لإلكسان فقـبغل ،-- و

لذلؽ ل الؽؾؿات هذه تجدون لؿا و لئؽ طـ تتؽؾؿ الؼرآن يف كثقًرا تجدوهنا ثالثة،ا  أو

لذيـ الؼقم  .-- اهلل أططاهؿ بِؿا افتخروا ا

ص: ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿ قال: لؼص گ گ ڳ ڳ ﴿ :قال،[78 ]ا

ؾت: ،﴾ڳ ڳ فص [ 5  ،﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿: قال،[0

 .إلخ ...[12 ]إطراف:

يـسب ،دائًؿا اإلكسان قحذرؾف لـعؿة و لك ا لذلؽ ،-- اهلل ا  أدب كان و

نأو ُيقسػ سقرة يفتؼرؤون لق إكبقاء تجد الـؿؾ، سقرة يفمثاًل تؼرؤو  إكبقاء ف

قسػ:،﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: يؼقلقن دائًؿا 3 ]ي ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿،[8

قحذراإلكسان .[40]الـؿؾ:،﴾ۀ ۀ ہ ہ ہہ ٕسؾقب، هذا مـ ف  ا

لك الـعؿة يـسباودائؿً  مـ .ديفاْس مُ  إ لـعؿة شؽر و فؼ أن ،ا بد يق لك الع  وأن الطاطة، إ
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عطقفا بارئفا إلك الـعؿة بيـِس   .وم

فر هذا سققِرد ،تلمؾقا رد ُحجج،ثالثالؽا سق مـ طؾقف و  .ُحجج الثالث الؿم

ـبقـ ولؽـ ،﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ :قال :األًىلاملقٌلْ  بعد س

لـشر الؾػ ذلؽ ـد أيات يف وا  .ـالؿمم حديث ط

  .﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿ :-- اهلل قال

ًٓ  ويتأُ  ـْ مَ  دائًؿا لعُ  يلتقفما لل، والػخر بجْ ا لتعا اء وا   أو حالف بؾسان كان سق

ؼالف بؾسان  .م

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿

3 ]سبل:، ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 5-3 فتخار افدائؿً  .[6  ،بالؿال آ

لعبديظـ ّكف ُأططقف أكف ا لؿستحؼ هق ٕ  .لف ا

لـَّػرِ  الؿؼصقد،﴾خب مبىب﴿ :قال رة با لعشق ٕطقان وإكصار ا  الـػر» ،وا

لثالثة بقـ ما لك ا   لؿاذا لؽـ .«ةطشر إ
َ

ل ٕطقان ُسؿ  كصار ا ـَ  والجقاب: ا؟كػرً  وإ ِ  م

لـ ُػقر ـصرة َيـِْػُرونَ  ٕهنؿ:ا  .َكَػًرا قاؿ  فُس  لؾ

  جاء لؿاذا ؟﴾خب مبىب﴿ :قال لؿاذا جًدا، الؿفؿ السمال يبؼك لؽـ

 ؟﴾خب مبىب﴿ ــب

ضحة،﴾ىئ يئ جب حب﴿ :قال ،تدبروا تلمؾقا،  سبب ما ولؽـ وا

 ؟﴾خب مبىب﴿مجلء

ـتقـ لفاتقـ شلء حصؾ لق يؼقل ٕكف تطقع فلكا ،مثاًل  الج  الجـتقـ إطادة أس

لل كصاري بؿا مـ وبل رة الخدم مـ بِفؿ أستعقـ و العشق  .ذلؽ وكحق وإبـاء، و
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لذلؽ يـ الـاس بعض يف تجد ،و ًٓ  نقْ ُيْعطَ  الذ لغرور، مـ ًئاشق ما  إذا فقؼقل ا

ًٓ  ضأطق ،الشلء هذا راح تطقع مـف،بد صـع مـبدًلكشئأُ أن أس  الؿ

هذا .وهؽذا إلخ،....ةأربع،ةثالث هلل والعقاذ- الغرور مـ و  .-با

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

 ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ

 .اجد   طجقب بِرد طؾقف الحؽقؿ الؿممـ رد سقليت لؽـ

تقف ؾيؼ ولؿ﴾ٻ﴿:قال لؿاذا :جًدا الؿفؿ مالسوال -- اهلل أن مع ،جـ

 رد جاء لؿاذا،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ :قال  ولؿ بالؿػ

 بالؿثـك؟ ئيجِ 

 كحـ ولؽـ أجقبة، خؿسة بعضفؿ هبا بؾغ بلجقبة، هذا ـط العؾؿ أهؾ أجاب

صر لشلء طؾك كؼت  :القاضح ا

ادةإكف :ققؾ،﴾ٱ ٻ﴿ :قال لجـسإلر صـقد يعـل ،ا  جـس هبا الؿؼ

 .واحدة جـة كلهنؿا ٓتصالفؿا أهنؿا طؾك يدل ففذا الجـة،

اهؿ يدخؾ إِّكؿا يدخؾ ما أول كفإ :ققؾ ـتؼؾ أن قبؾ اؿإحد  :فؼال لألخرى، ي

  .﴾ٱ ٻ﴿

تل إجقبة مـ ذلؽ غقر ققؾو  .العؾؿ أهؾ ذكرها ال

لقف كسبفا﴾ٱ ٻ﴿ :-- اهلل قال ؾ ولؿ﴾ٻ﴿ قال لؿاذا .إ  يؼ

لجـة؟ ودخؾ  ا
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لرجؾ ٕن لذي هق كان ا تطقع ولـ لف وأهنا هبا، مػتخًرا وكان يؿؾؽفا، ا  أحد يس

ـل أن لجـان هذه يػ تل ا فا ال ل .يؿؾِؽ ي ،﴾ٻ ٻ ٻ﴿ :قا لؿً  كفكق حال أ ا  اض

هذ .لـػسف  :يـبلمر، الجقاب ضؾؿفا؟ شلء بلي ،كػسف ضؾؿ الذي الرجؾ و

ره بؽػره :األًلاألمش هذا لؾبعث، وإكؽا  والظؾؿ ،--هلل الظؾؿ مـ و

بد أن :أكقاع ثالثة ؾؿ كػسف يظؾؿ الع ؾؿ ربف ويظ  .العباد ويظ

لرجؾ أنّ  :األمش الجانُ ّؽر ا تل لؾـعؿِ  تـ ؾو تؽربف لف، -- اهلل أططاها ال  طؿ

قر فقفا ي ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: قال ،-- اهلل يرضل ما بغ   أ

 .الؽافر هذا

ل: املقٌلْ الجانَْ  أي،﴾پ ڀ﴿ :ققلف ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ :قا

ـك  .وتخرب تػ

لّثؿار، مـ فقفا وما بساتقـفا إلك اكظر هذا، ؿؽـي ٓ  العـب أكقاع مِـ فقفا وماا

لـّخؾ هذه ذلؽ، وكحق وا ٕهنار و لِؿقاه ا ـّ  ما ،ٓ ...و وا قد أن أُض  .اأبدً  هذه تب

لؽ لِذ لك،﴾ڀ﴿اإلشارة اسؿ طقد يف اختؾػقا و ي   إ  ؟تعقد شلءٍ  أ

لك﴾ڀ﴿تعقد هؾ لك تعقد وأ جـتف؟ إ لّدكقا إ  :ؿالعؾ ٕهؾ قٌالن ؟ا

ًّل ّة، الك تعقد هذه قالقا :القٌل األ لجـ ـّ  ما فؼال جـّتف ودخؾ أي ا بقد أن أض  ت

ّة هذه لجـ لقفا كظرواا أبًدا، ا الفا ثؿارها يف هل كقػ إ  .وأمق

كقا، إلك تعقد بؾ وققؾ :القٌل الجانُ ننّ  الد  لف ويشفد لؾبعث مـؽر الرجؾ ف

لذي الؽالم  .بعد ليتسق ا

لحقاة الحقاة، هل هذه ،ٓ يؼقل ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ كقا ا  .فؼط الد
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مً  لؽـ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :-- قال ،هذا ويصؾح هذا يصؾح اطؿق

ـك أي: ،﴾ٻ پ پ پ پ ڀ لذلؽ .ربوتخ تػ ؾػظ جاء و  اإلبادة ٕن :«باد»ب

مً  اإلزالة معـاها ،تؿا ـك أن ولؽـ الثؿار، تـؼص أن مؿؽـا پ پ ﴿يدطل هؽذآ، تػ

 .﴾پ پ ڀ ڀ ڀڀ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

ي ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :ققلف الؽافر، الرجؾ لفذا :املقٌلْ الجالجْ  ٓ أ

ـّ  مةً  هـالؽ أض  .ققا

رة باب مِـ هق أو مـف؟ جفؾ هق هؾ ،هذا ققلف  :العؾؿ ٕهؾ قٌالن ؟الؿؽاب

ًّل: لرجؾ ففذا الجفؾ: باب مـ هذا قالقا القٌل األ كّ  يظـ فعاًل  كان ا  لقسفأ

 .مـف جفؾ ففذا بعث، ةثؿ  

لؿً  كان لرجؾا إنّ  قالقا القٌل الجانُ: لؽـف الحال، بحؼقؼة اطا  هذا وقال مـؽر و

لتفؽ   وجف طؾك﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :الؼقل اء، ؿا ـل وآستفز  يؼقل فكلك يع

مـ لذي هـاك لقس لؾؿم مـ ا قر مـ شلء هذا أكت، بف تم  كلكف ،ذلؽ وكحق إساص

ل .الظؾؿ يف زيادة اأيًض  هذاو .الؽالم هذا يؼقل ؿّ  ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :قا  ث

ًٓ  لؽ سؾؿت ولق يؼقل كلكف أن، افرتاضات يػرتض أن يريد مـ أيفا جد ن الؿم  بل

ةً  اوطذابً  احسابً  ةثؿ م كحقَ  وققا ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :قال ذلؽ، و

ـل،﴾ٹڤ  العاقبة فنن إلخ، ...أو طذاٌب  أو حساٌب  هـاك كانأكفرد  قُ  لق يع

يًض  ـدي مؿا وأفضؾ لل ستؽقن أخرة يف اأ كقا. يف أن ط  لؿاذا؟ الد
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ؼال حالف لسان كلن ام ما» :يؼقل فوم لدكقا يف أططاين أكف د  دلقؾ ففذا العطاء، هذا ا

ـل رضاه طؾك لدكقا يف ط رة فؽقػ ،ا  إطؿال فنن الػاسد، لؼقاسا مـ وهذا «؟!بأخ

كقا يف عطكيُ  ؿاب تؼاس ٓ  .الد

لدكقا هذه إن    فال خرةأ أمايحب، ٓ ومـ يحب لؿـ -- اهلل يعطقفا ا

ې ى ى ائ ائ ﴿ :-- لؼقلف يحب، لؿـ إِٓ -- اهلل يعطقفا

لؼصص: ،﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ قؼ .[83 ]ا  يف العقش فض

لدكقا رة ا مـ طؾك ذلؽ وكحق الؿصائب وتـزل والغؿقم الفؿقم وكث  ذلؽ يعـل ٓ ،الؿم

ّكف ـد كصقب لف لقس أ رة إِنّ  العؽس بؾ ،-- اهلل ط   محبة طؾك تدل الءآبت كث

 .لؾعبد اهلل

لـاس أشد   كبقاءُ  بالءً  ا مثؾ ثؿ ،إ مثؾ، إ بتؾك كٌؾ  فإ ا ،إيؿاكف قدر طؾك ي  وإذ

مً  -- اهلل أحب كقا يف الرزق طةْس فبَ  .ابتالهؿ اأققا لد - اهلل يعطقف وما وسعتف ا

- لدكقا يف قرات مـ ا لقاًل  لقس إلخ، ...وإمقال والربكات الخ  لف ما أنّ  طؾك د

ثر، أفضؾ أخرة يف ثر بؾ ،ٓ وأك اء مـ الجـة أهؾ أك لجـة يدخؾقن ّكفؿأو ،الػؼر  قبؾ ا

ةابخؿسؿ إغـقاء  .طام ئ

كقا يف العبد عطكيُ  ما فؾقس لد لقاًل  وزخرففا متاطفا مـ ا   اهلل رضك طؾك د

-- فاسدٌ  الرجؾ فضـ الذي الظـ هذا فنن ف،ـط. 

 قشاءتان:لفا  ،﴾ٹ ٹ ٹ﴿ ققلف:

قر يؽقن ﴾ٹ ٹ﴿ :قراءة طؾك  .الجـة ؾكط يعقد مـفا يف الضؿ

ِ  اخقرً ﴿ :قراءة طؾك ْ م قر ﴾ؿافُ ـ ثـقة فضؿ تقـ ؾكط يعقد مـفؿا يف الت  .الجـ
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ي ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿ قال: ةً  مرجًعا :أ  .وطاقب

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

مـ وهق صاحبف ،﴾ڤ ڤ ڤ﴿ ققلف: لصاحب يف ققؾ ماو أن، الؿم  ا

لصاحب يف يؼال إّول لؿؼارِ  بف والؿؼصقد الثاين. ا لؿخاِص  أو نا ڤ ڤ ﴿ .هـا ؿا

 ،﴾ڤ ڦ ڦ

رد، يبدأ ،أن ٕشقاء هل ما ال لثالثة ا تل ا كؽرها ال فر هذا أ  ؟بالرتتقب الؽا

 .﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ األًىل:اجلٌاب: 

 .﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ الجانَْ:

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ْ:الجالج

رد يتلسق ،أن لشبفة طؾك ضالؿػرَت ال لك، ا ىئ يئ جب حب خب ﴿ إو

 .﴾مبىب

لّرد جاء لؾػ  ب كسؿقف الذي بالعؽس ا لـ   ا ل غقر الؿشقش شروا  .ؿرتبا

رد جاء ،أن ة طؾك ال لّشبف رةإ ا : ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ققلف: يف خق  قال

هؿقة: ﴾ڦ ڦ ڄ﴿ مـ ٕنلأل رد بدأ الؿم  أن يريد ٓ،فإهؿ بإهؿ ال

  يغـل ٓ لالؿا إن حقث مـ ،﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ :ققلف يف يـاقشف

لـػر وهمٓء ،اشقئً  طـف  وهل ،مسللة أهؿ يف يـاقشف جاء بؾ ،ٓ ا،شقئً  طـؽ يغـقا لـ ا

لبعث إكؽار  .ا
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 ﴾ڦ﴿ ققلف: يف ،﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ :-- اهلل قال

لقٌؾ   ماذا؟ طؾك د

َػ  :يؼقل طؾقف، ُيـؽِر أن يريد لإلكؽار، هـا آستػفام هذا !؟تؽػر كق  باب مِـ و

لتؼريع اإلكؽار  .لف وا

هل،فائذّ﴾ڦ﴿ ققلف: يف ْكؽار أنّ  و لبعث إ لذلؽ ،-- باهلل كػرٌ  ا  و

قدت «ثؿ» ٕن ﴾ڄ﴿ :ققلف ويف  .﴾ڦ﴿ لف: قال لل ػ اؾِ تَ  لؿ وهـا ،التقا ڦ ﴿ ف

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

مـ هذا رد   ٓحظقا  ًدوني:الشد من  ،الؼقي الؿم

ًّل: اء طؾك قادر الذي أن طؾك الّرد الٌدى األ  قال اإلطادة، طؾك قادر هق آبتد

لّروم: ،﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ :-- اهلل  .[27 ]ا

ـد طؼاًل  فؿعؾقم ي ،آبتداء مِـ أسفؾ اإلطادة أن العؼالء ط رة أ لثاكقة الؿ  مـ أسفؾ ا

رة  .إولك الؿ

تدجاء االستذالل األًل: ٓس  إلك كظرا ،أكت :يؼقل ،أن ،العؼؾل ٓلبا

لذيف ،إلخ ثّؿ... ،كطػة ثؿّ  تراًبا كـت ،خؾؼؽ لؿراحؾ هبذه تؿر جعؾؽ ا  أن طؾك قادر ا

قدك رة يع  .أخرى م

لذي :الؿراحؾ هبذه فكبف االستذالل الجانُ:  ثؿ كطػة مِـ ثؿّ  تراب مـ خؾؼؽ ا

لجـّة» الجـان يرى ٕكف طؾقف؟ كبف لؿاذا .كذا  ثؿ اشقئً  ثؿّ  اغرًس  بدأت وكقػ كاكت، «ا

ُكؾَ  تتآ حّتك اشقئً  ثؿ اشقئً  ّةلف فقبّقـفا،ٌأ لّتدر ُسـ ل كظرا ج،يا ـل أٓ ؟كػسؽ كإ  ذلؽ يع

 .ابعثً  ثؿة أن
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 مـ ثؿ كطػة، مـ ثؿ تراب، مـ ؾؼتُخ  أكت كـت إذا أكف وهق االستذالل الجالح:

تقيت أن إلك مضغة، مـ ثؿ طؾؼة، ـةا هذه أن عؼؾيُ  هؾ أن، ىتر كؿا رجاًل  اس  يف لس 

تدريج ے ے ﴿ هؽذا؟ اطبثً  خؾؼؽ يصبحأ ليعـ ذلؽ؟ بعد شلء يؽقن أٓ ال

قن: ، ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ممـ   .[115]الؿ

مر، هذا لقس «َتبَْؾع َوَأْرٌض  َتْدَفعْ  أَْرحامٌ » مـا البعض يؼقل كؿا لقس  يدل هذا بؾ ٕا

ڦ ﴿ قال: .وحساب وجزاء بعث هـالؽ سقؽقن أكف وهل ،مرادة حؽؿة ثؿة أن طؾك

 .السبب ما بالخالؼ؟ أكػرت يؼؾ لؿو ﴾ڄ﴿ قال: لؿاذا ،﴾ڦ ڄ

لذي هق ٕكف قده ا لذي وهق ،شلء كؾ ب لعبادة، يستحؼ ا  العبادة مـ تـػر فؾؿاذا ا

لذي ففق !؟وتستؽرب وتستـؽػ لقس أططاك ا  .ابتداءً  مـؽ هذا و

 لؿ لؿاذا ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿ قال:

 لخ؟إ ...طؾؼة مـ ثؿ كطػة مـ ثؿ يؼؾ لؿ ،الؿراحؾ يؽؿؾ

لؿفؿّ  كا ا لقؾ هذا ،اجد   مفؿة فائذّ فقف ،﴾ڃ چچ﴿ جؿؾة ِطـد  كطؾ د

تقـ مـاسب وهق ،والػتقة والؼقة الخؾؼ اكتؿال ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ ققلف: يف لؾجـ

لجـّتقـ اكتؿالف ﴾ۈئ ېئېئ تقـ، اكتؿال طؾك فقليت .﴾ڃ چچ﴿ مـاسب ا لجـ  ا

 إلك ستمول أكت ذلؽكو ،الضعػ ول،زالـ سقؽقن سقؽقن؟ ماذا آكتؿال وبعد

ـتاكػفتضعُ  ،الضعػ  .ج

 .﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿

 العرب كاكت لّؿا لؽـ .ربل اهلل هق ،أكا لؽـ أي أكا: لؽـ أصؾفا ،﴾ۅ﴿ ققلف:

ـّا» ؼرأفتُ  ،«أكا ؿزةه» الفؿزة تحذف ،اكثقرً  هذا تستخدم   .ربل اهلل هق ،أكا لؽـ أي ،«لؽ
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 .ربّل هق اهللُ  ،البعث وأكؽرت الـّعؿة هبذه كػرت لّؿا أكت لؽـ يؼقل الؿممـ ففذا

ء اهؿس ﴾ەئ﴿ قر العؾؿا ي ،الشلن بضؿ لذي رّبل اهلل ،هق أكا لؽـ» أ  مـ أططاين ا

لـعؿ لـعؿ، وأمدين ورباين ا بده أن يستحؼ الذي هق با تجئ وأن ،أشؽره وأن أط لقف أل  ،إ

أن ،طؾقف أتقكؾ وأن مري أفقض و  «.إلقف أ

شركا أن سبؼ ،﴾چ چ ڇ ڇ﴿ ققلف: يف  الربقبقة بؾػظ جاء لؿاذا أ

ةالرت هبا الؿؼصقد ؼؾـاف كذلؽ، واإلضافة لـّعؿ، تعطقفا التل الخاصة بِق  هبا والؿؼصقد ا

اإلحاصة، والرطاية العقنو -- اهلل مـ الؿد لتػقيض لكؿا وكذلؽ و لك ا - اهلل إ

-، ﴿ي ،﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ  وٓ الشرك يف أقع ٓ أ

لك– هلل أجعؾ يؽً  -تعا  .أبًدا اشر

يـ لرجؾ أ يؽً  هلل جعؾ الذي هذا ا ل يؼقل ف،طؾق يرد كقػ ؟اشر  لؿ الرجؾ شريؽا

نِن غقره، أو اصـؿً  أطبد أكا يؼؾ  إلك أو ا،معبقدً  أو ا،صـؿً  يؽقن أن يؾزم ٓ الشريؽ ف

ًكا يؽقن الشريؽ إن بؾ .آخره بد اإلكسان أحقا يؿجد كػسف يع اه طؾك ويعتؿد كػسف و  ُقق

لـعؿ مـ أططل وما  .ا

لرد يف الؿحاورة ذلؽ بعد سقليت  إن الؼادم الدرس يف الباققتقـ، الجؿؾتقـ طؾك ا

  اهلل. شاء

 

* * * 
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  العاشرالذرس
(17-23) 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳڳ

﮴  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ہ ہ ہہ ﮳ 

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې
ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ی یی

 ﴾مت ىتيت جث مث ىث يث حج مججحجت حت خت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ﴿

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

سقاق قصة الت متعؾؼة يف  صحابهذه أيات ٓ ز ـتقـ، وٓ  أ الج

لحديثزال لرجؾ محاورة بقـ يدور ا ن  وقؾـا الؽافر، ؾرجؾل الصالح الؿممـ ا إ

لرجؾ هذه إشقاء ،الؽافر ذكر ثالثة أشقاء قبؾ ا رد طؾك  لثالثة،وأن الؿممـ سق  فؿا ا

فر؟ قال: األشَاء الجالثْ هل الؽا تل ذكرها   ال

       .﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ األًل:
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 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ الجانُ:

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ الجالح:

فر رد طؾك هذا الؽا لؾ  هذا يسؿك ، ال لبقاكقـ با ّ  ّػ إسؾقب طـد ا لـ غقر  رْش وا

لؿرتب  .(1) ا

مـ»فرد طؾقف إول   يف مسللة إكؽار البعث. «الؿم

ؿ لثاكقة الؿسللة يف طؾقف قردل أن يليتث پ پ پ پ ڀ ﴿: ؼقلفب الؿتعؾؼة ا

هال إذ » :لؾتحضقض ،لقٓ. أي هاّل  ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ قال: .﴾ڀ ڀڀ

ـتؽ يدل طؾك اإلكؽار. ،«دخؾت ج ض لؽـف  ضق  وهذا وإن كان فقف تح

ژ  ڈ﴿الجـة  لفذه أي حال كقكؽ داخاًل  ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :قال

  .﴾ژ ڑ ڑ ک ک کک

هذا ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿ويف ققلف:  تحباب  اس لذكرفقف  ـد ا  رؤية ط

لذلؽ قال بعض السؾػ .﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿ :فقؼقل ،يعجبف ما اإلكسان  :و

لف أو غقر ذلؽمَ  ما لف أو  مـ حا  .﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿: فؾقؼؾ ،ـ أطجبف شلٌء 

هـا : ،﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿: يف ققلفمسألْ  ،و العؾؿ: يف ققلف  قال أهؾ 

 أمشان: ﴾ڑ ک ک کک﴿

مـ حقلف وققتف األمش األًل: يتربأ اإلكسان  إمر كؾف هلل  ،أن   --ويسؾؿ 

                                                           

أشقاء، (1) اًل  الؾػ والـشر: هق أن يذكر شقئان أو  تػصق ا  ًٓ إم ا جؿ حد أو إ ص طؾك كؾ وا لـ ا تك بؾػظ  ب  بلن يم

عدد ؾك مت طدد ذلؽ ،يشتؿؾ ط ؾك  ق   ،كؾ واحد يرجع إلك واحد مـ الؿتؼدم ،ثؿ يذكر أشقاء ط ض ويػ

امع رد   لس لك طؼؾ ا قصل )اكؾ واحد إلك ما يؾقؼ بف.  إ ؾسق ؾقم الؼرآن ل تؼان يف ط ( ط: 320/ 3كظر: اإل

 هـ.1394 ،لؾؽتاب الفقئة الؿصرية العامة
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 .--مالؽف 

ة جدً  ﴾ڑ ک ک کک﴿ يف ققلف: األمش الجانُ: كؼطة مفؿ ولفا طالقة  ،اهذه 

لذي ذكرتف لسقرة ا لسقرة وققلف . لؽؿ بؿحقر ا ربط بقـ محقر ا  :--ما وجف ال

 ؟﴾ڑ ک ک کک﴿

لحقل والؼقة وتسؾقؿ إمر هلل  ا:أًًل مـ ا ءة   .--فقفا برا

ًَ باهلل ا:ثان ة لؾؿخؾقققـ إٓ  رء بلكف ٓ قق الؿ عا– يعؾؿ  ذ  -لكت مـفؿ، إ فال يخاف 

لخقف يقجبذاك  يرجع ٓ اإلكسان فنن ،كذلؽ إمر كان فنذا.--اهلل مـ ا

يـف طـ ـٍ  صرفة د تطقعقن ٓفالخؾؼالخؾؼ، آذاه ولق حتك طق لف شقئً يؼد أن يس ا أو مقا 

  ا.يدفعقا طـف شقئً 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿

عام:] ،﴾جئحئ  .[17إك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ﴿

 .[107]يقكس: ،﴾ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

لفؿ ققة  لقس  لؿخؾقققـ  ن ا كسان أ  ،ٓ بحقل اهلل وتقفقؼفإفحقـئٍذ إذا طؾؿ اإل

يخاف  يـبغل لف أن  مـ اهلل إطؾؿ أكف ٓ   ٓ--،هذا مر و لثباَت  ثفيقرِ  إ  ا

تقفق  .َؼ وال

ـ أن يحدث طؿاًل  ﴾ڑ ک ک کک﴿ وققلف: اإلكسان أكف ٓ يؿؽ مـ لقعؾؿ   

دفع الشروخصقًص  ،إطؿال ؿال الخقر أو  مـ اهلل  ،ا أط لذلؽ  ،--إٓ بتقفقٍؼ  و

بل  لـ ثر مـ ققل: ٓ --كان ا   .ٓ باهللإحقل وٓ ققة  يؽ
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ـَ » :-- وقال ِ ْب ـْ ُكـُقِز  َي  َطْبَد الل ُؿَؽ َكِؾَؿًة ِهَل ِم َ ُأَطؾ  َقْقٍس، َأٓ

 ِ ٓ  بِ لل ِ َة إ ـ ِة، َٓ َحْقَل َوَٓ ُقق   .(1)«الَج

ـك كتؼال وٓ طؿؾ وٓ إحداث أي شلٍء  ،ٓ باهللإٓ حقل وٓ ققة  ومع ي ٓ ا أ

يؼقل --ٓ بعقن اهلل إ لؿمذن  كسان إذا سؿع ا لإل لؽ ُشرع  لذ قفقؼف، و حل  وت

لصالةطؾك   ملناسبْ؟ا ما .ٓ باهللإٓ حقل وٓ ققة : أن يؼقل ،حل طؾك الػالح - ا

الؿمذن يؼقل لف لصال: ٕن  لصالة، ففق يؼقل تعاَل  ، أيةحل طؾك ا طؾك ا  :أقبؾ 

ستطقع أن أققم إلك  قؼلصالة إٓ بعدآ أ كتؼاٍل و لل حقل فال،-- اهلل تقف ٓ ا

قؼ بعد إٓلك حالإمـ حال   .-- اهلل تقف

لذلؽ ذكر شقخ اإل يخطئقن يف ففؿأن كثقرً  --سالم و لـاس  مـ ا  هذها 

الؽؾؿة كؾؿة اسرتجاع ؛"ٓ باهللإ ققة وٓ حقل ٓ" :الؽؾؿة هذه  يعـل  ،فقجعؾقن 

ـد الؿصائب، إكؼقلف ٓ حقل وٓ ققة  الؽؾؿة كؾؿة  ،فذا غقر صحقحفٓ باهلل ط هذه  بؾ 

كٍؾ طؾك اهلل  يٍض وتق نذا ققؾ لؽ .--تػق ٓ ققة  :تؼقل ،افعؾ كذا ف ٓ حقل و

مـ إطؿال وٓ أن تـتفل طـ سلٍء مـ  ،ٓ باهللإ عؿٍؾ  ن تؼقم ب لـ تستطقع أ و

قئات لؽ أكثِ  .--إٓ بعد تقفقؼ اهلل  ،الس لذ  :ٓ باهللإر مـ ققل ٓ حقل وٓ ققة و

لفا تلثقرً  نن   ؾ إهقال والشدائد.يف تحؿ   --شقخ اإلسالم  :كؿا قال اا طجقبً ف

هذه  ًص  ،مناسبْو ة  ،ا وقت الػتـخصق مـ ققل ٓ حقل وٓ قق كسان  ُيؽثر اإل

القكقؾإ بـا اهلل وكعؿ  لذلؽ  .ٓ باهلل، حس ـدو صراط يؽقن ققل  ط الؿرور طؾك ال

لذلؽ  ،سبـا اهلل وكعؿ القكقؾح إكبقاء: لصحابة لؾرسقلقال و  :-- ا

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر   أ
ِ
ِاهلل ٓ  ب ِ َة إ ق  َٓ ُق ْقَل َو َح  َٓ اُب  لَؼَدِر، َب  (.6610) ،ا
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ا كؼقل القكقؾ. :قال ؟ماذ  ققلقا حسبـا اهلل وكعؿ 

 فٌائذها:فؿـ  ،ٓ باهللإواكطؼقا ٓ حقل وٓ ققة  ،فجقا هبالْ االذكر و اهذ فرددوا

كشاصً  ؾ طؾك تحؿ   --أطاكف اهلل  ،ؿـ أكثر مـفاف ،اا طجقبً أهنا تقرث ققًة و

لشدائد وإهقال وإمقر العظام لعظقؿ.، ا لـا وٓ ققة إٓ باهلل العؾل ا وجاء  فال حقل 

 يف ألػاضفا: 

لعظقؿ،  باهللٓ حقل وٓ ققة إٓ ٓ حقل وٓ ، ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل ا

لحؽقؿ. آ باهلل العزيز ا  ققة 

يتـل أقؾ   ،﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿ قال: ي إن رأ ًٓ  أ ما ؽ   مـ

لدً  ـل اتقـل هبل وافتخرت طؾّ فتؽربت طؾّ  ،اوو تقـ واحتؼرت ًٓ ٕكـل  :الجـ مـؽ ما  أقؾ 

لدً  لرجؾ لف حقث قال ا، وو   .﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ :مـ قبُؾ ا

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ

يُ  ،﴾ڱ ڱ﴿ ققلف:  :أمشانراد بف يحتؿؾ أن 

مـ  ،لؾرتجل «لعؾ»ٕن  الرتجل األمش األًل: هذا دطاء  هذا الرجؾ وأن 

يمتقف اهلل خقرً  ،الصالح ـتف. بلن  مـ ج  ا 

بهق مـ األمش الجانُ: لؿعـك حقـئذٍ  .عالتقق   با   ،إن كـت ترى هذا» :وا

ُيتقق   كف  ن لك-ع أن اهلل ف مر ويبدلـل خقرً  -تعا هذا إ يؾ طـؽ  ـل بفيز . إمران «ا مؿا طبت

 .محتؿالن
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كان ما  ّيا  مر واقع ،وأ ستجاب اهلل  إما :قد وقع واكتفك ،فإ ن  --ا إذا كا

ق   ،دطاءً  نن تقق  عً وإن كان تق طؾك جـة  --فلرسؾ اهلل  ،ف قد وقععَ ا ف

ليت. ،اطذابً لظالؿاذلؽ سق  كؿا 

العؾؿ: ،﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿فؼقلف:   قال أهؾ 

لتسؾّ  لك ا ـد اهللفقف إشارٌة إ اهتا بؿا ط لدكقا وشفق قر، فنذا ل طـ لذات ا مـ الخ  

ـد غقره اإلكسان ما ط هبفا اهلل  مـرأى  تل و لـعؿ ال يتسؾك ، إياه --ا يجقز لف أن 

ـد اهلل ـد اهلل  :يؼقل :-- بؿا ط لذي ط كحتسب وا لعباده  --كصرب و خقر 

لدكقا فاكقة هذه ا لـا خقرً  اطـا سقءً  -- اهلل ويدفع،الؿممـقـ، و يبد ا مـ هذه و

يتسؾك بؿا طـد اهلل  وهؽذا يجقز لف. إشقاء لذات --أن  لخقر طـ   هذهمـ ا

لدكقا اهتا، ا قتف يحدثقكف طـ ذلؽ، خصقًص  ،اصربوا :ويؼقل وشفق ا إذا كان أهؾ ب

لك فالن طـده كذا وكذاا ،لـا بؽذا يِت اِ  ،اجؾب لـا كذا :يؼقلقن لخ، فقُ  ...كظر إ ع لف شرَ إ

ـد اهلل  يتسؾك بؿا ط ـد اهلل  :يؼقل ،مـ الخقر --أن  قـ  --ط لؾؿتؼ

قـا اهلل  ،خقر لـا اهلل  --وقؿـا بحؼف  --وإذا اتؼ  اخقرً  --يبد

 وهؽذا.  ،ويعقضـا

يـ  ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: قال لدكقا أو يف يمتقف أ ؟ يف ا

رة يـ: قٌالن ؟أخ  لؾؿػسر

لدكقا أن يع القٌل األًل: ا يف ا ـل اهلل قالق ـتؽ.خقرً  --طق مـ ج  ا 

ٕشفر القٌل الجانُ: هذا هق ا رة و كظره دائؿً  :ققؾ يف أخ مـ  لؿم إن ا

رة لكإ   .أخ
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ـتؽ ،﴾ڻ ڻ ڻ﴿: قال لحسبان يف  ،﴾ڦڦ﴿أي يرسؾ طؾك ج ا

مك هبا ير لؿرامل  معـاها ا العرب  لؿر ،لغة  هذه ا كت  مل حجارةً سقاًء كا كارً  ا أو  اأو 

قر ذلؽ. اإطصارً   أو غ

هر أن العذاب  لعظقؿ  "الحسبان"والظا لؿطر ا ّة، ا لجـ هذه ا لذي كزل طؾك  ا

ٕشجار  لزروع وا ي يؼتؾع ا لصقاطؼ، وكحق ذلؽ الذ  .لخإ. ..والؿصحقب با

ولؿ يؼؾ ؟ ﴾ڤ ڤ﴿ لؿاذا قال: ،﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

يرسؾ طؾقفا طذابً   .او

يُ  كف ٓ  لب أ لغا لسؿاء يف ا مـ ا يؽقن  ي  لذ لعذاب ا لعؾؿ: ٕن ا هؾ ا اع ستطَ قال أ

يُ  قضاكات مثاًل  ،در  أن  إرض كالػ مـ  لسققل بخالف ما سقليت  قد  ،ذلؽ وكحقوا

اإلكسان  دفعفا  لفا أسبابً أي يضع  دفعفا او  لصادر مـ السؿا .ت ففذا ٓ  ،ءأما العذاب ا

ة لؾبشر بف ؽ قال ،صاق  .﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: لذل

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿: --ويف ققلف 

مـ كقمف ،الؾقؾطؾك أن العذاب كان يف  ﴾ہ﴿ ققلف: يدل   يرىفنذا قام واستقؼظ 

يشبف  ،أبقدت قد جـّتف هذا  هؿو يـ ورد ذكر لذ ّة ا لجـ  ،ؿسقرة الؼؾ، يف حال أصحاب ا
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ﴿: --قال اهلل 

ؿ:  ، ﴾ڃڃ ؾ  .[20]الؼ

لجـة بعد  ،﴾ہہ﴿ قال: لؿاء أأي هذه ا معؿقرًة بإشجار وا كت  ن كا

لبساتقـ وكحق ذلؽ مستقية جرداء ٓ كبات فقفاتصبح أرًض  ،وا  طؾقفا تثبت ٓمؾساء ،ا 

 مـ فقفا إشجار مؾتػة جـة كاكت أن بعد الجـة هذهصقر تف الؼدم،تزلؼأي ،قدم
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لثؿار لزروع ا ة فقفا كبات ٓمستقية اأرًض ،اء وكحق ذلؽؿوال وا لبّت بت طؾقفا ثوٓ ي ،ا

لؼ مـ الز دم  اإلكسان فقفا. ،ق لؼ   يز

ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿ققلف: ويف 

مَ   ﴾.. أيفۓ﮲ ے ۓھ ھ ے  مال  لدطاء بتؾػ  كان مالف  ـْ جقاز ا

رتف، وسببً  ريُ ا لطغقاكف وكػره وخسا يـ اهلل مالف سخ  لؾصد  طـ د مة  لك– خد  .-تعا

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲﴿

ـل ماء الـفر ،﴾ھ ھ ھ﴿ ويف ققلف:   .يع

ها غائرً  ﴾ھ﴿ ماؤ يصبح  معـاه أن  الغقر. لؾؿبالغةا، لؽـ هذا مصدر، أصؾفا 

ان هنرً  إرض،الؿاء داخؾ يف  أن ك يجؾبف بعد  يستطقع أحد أن  ءا يجري ويػجر الٓ   ؿا

 يف كؾ مؽان. 

احد ،﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿: --قال  هنر و لؽـ تتػجر مـف  ،مع أكف 

مـ كؾ مؽان.  الؿاء 

 أمشان: حتؿؾيُ  ،﴾ے ے ۓ ۓ﮲﴿: ويف ققلف

تطقأ األمش األًل: الغائر وٓ تؼدر طؾقف بحقؾة،  عٓ تس ن فرد الؿاء  تطقع أ ال تس

رده لق بحقؾة.هنرً  يؽقن بحقثت الؿاء و هذا  ي، وٓ تستطقع أن تجؾب   ا يجر

تطقع أن تليت بف وٓ تستطقع األمش الجانُ:  لـفر ٓ تس الؿاء الذي ذهب مـ هذا ا

مّ  قرهأن تم مثاًل  ،ـ غ وبلن تليت  مـ مؽان آخر أ  .ذلؽ كحق بؿاء 

ن فقف  ،﴾﮳ ﮴ ﮲ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿ :فلقق أ
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لداطل دطا --اهلل  ستجاب لفذا ا لداطل كان هذا إمر إن ه، إذا قؾـا ءا مـ ا

مـ دط ما تقق   ،اءً الؿم مـ.أو حصؾ  الؿم هذا   عف 

 ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې

ة  مـاسبة كؾؿ لتل تـاسبفا ﴾﮳﴿ما  دة ا سبؼت؟ ما هل الؿػر تل  ميات ال  ؟ل

الؿػردة تـاسبفا ،﴾﮳﴿ ن أفبعد  ،اإلحاصة الحػ: هق ،﴾ى﴿هذه 

ت ـتان هاتانكاك لـخؾ، تقـومحاص ـقمحػقفت الج  .العذاب اجاءه با

ي ،﴾﮳ ﮴﴿ :--فؼال اهلل  بأ ػ أهؾؽف، ما الثؿر هذا أصا  فلتؾ

ٕشجار جؿقع لثؿار ا هذا وإمقال والزروع وا ءة ، و    .«رؿُ ثُ »طؾك الؼرا

هؾؽ الثؿر ،﴾﮳ ﮴﴿ :قال لؿاذا خص الثؿر؟ يعـل ذلؽ  .يعـل ُأ هؾ 

ّة لفالك أتك طؾك كؾ الجـ ة؟ أم ا تل قبؾفا ؟أن أصقل إشجار باقق  :قال يف أية ال

 لؿاذا خص الثؿر؟ ،﴾﮳ ﮴﴿:  ققلفويف .﴾ہ ہ ہہ﴿

ن يف الثؿر :الجقاب ـك ذلؽ أن إصقل  ،ٕن الػائدة تؽق فنذا ذهب الثؿر مع

هبت قد ی ی ی ی ﴿ ؼال:ف، طـف --اهلل قد حؽك و بف، ٕكف كان يػتخر :ذ

 .﴾جئ

لك-اهلل  قال عا  ققؾ الؿؼصقد بتؼؾقب الؽػ: ،﴾ڭ ۇ ۇ﴿ :-ت

يضرب القد قد إخرى، طؾكأكف  لك فييدباصـ  كاكت أوال  مـ ؼؾبفافق السؿاء إ

لك البقاصـ هر إ  .الظقا
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يده وهق غاي لـدم،التؾفّ وهق يف الؿؼصقد بذلؽ  ةيؼؾب  كـاية طـ شدة  ػ، وا

قد  يصبح و يصؾحفا ثؿ  هدها و يتعا لجـان بؿالف و هذه ا يرطك  لـدم. رجؾ ما زال  ا

ٓ شلء يـدم. ،أصبحت   فلصبح يتؾفػ و

ـدم.  دة ال ة طـ ش لقؾ كـاي هذا د  وطؾك كؾ حال، 

 ،﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ :أي كان الفالك بالؾقؾ. قال ،﴾ڭ ۇ ۇ﴿ قال:

ي ّة هذه يفأ لجـ فا طؿارهتا مـ ا  .ذهبت أمقال مـ فقفا بذلف وما ،وإصالح

هـا ـك  «يف» وققؾ  طؾك ما أكػؼ ،«طؾك»بؿع مـ  «طؾقفا» أي فلصبح يؼؾب كػقف 

 الؿال وكحق ذلؽ.

 قد سؼط بعضفا طؾك بعض. يعـل خالقة ،خاوية ،﴾ڻ ڻ﴿ :ققلف

فسؼطت سؼقففا طؾك  الؿؼصقد بف السؼػ. ،العرش ﴾ڻ ڻ﴿ قال:

لذي ذكره اهلل  العـب ا لـخؾ، وكذلؽ طروش   ،--حقطاهنا، سؼطت طروش ا

لك حالفا   .-والعقاذ باهلل-فاكظر إ

 :لؿاذا جاء بؼقلف ،﴾ې ې ېېۅ ۉ ۉ ﴿: --قال اهلل 

كتفك ﴾ۅ﴿ مر وا كػقف طؾك  فلصبحلؿاذا لؿ يؼؾ  ؟مع أكف حصؾ إ ػؼ ميؼؾب  ا أك

ة طؾك طروشفا وقال يا لؿ أشرك بربل أحدً  فقفا وهل خاوي  .القتـل 

رار ذلؽ الؼقل  فقف دلقؾ طؾك تؽ كف أصبح دائؿً هذا  يرددمـف، وأ لجـّة  :ا  هبت ا ذ

لتل هبت إمقال ا فػ ،فقفا أكػؼتفاوذ يتؾ يتحسر و لـدم ،إمر هذا وأصبح ،و  ،ا

 معف.  امستؿرً 

تـل»: مع أكف لق قال« يا» لؿاذا جلء بؼقل ،﴾ۅ ۉ﴿: يف ققلف  «ويؼقل لق
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مؿؽـًا :كان  العؾؿ  ؟ قال أهؾ 

اء هـا لـد رف ا لتؾفػ ح رة وشدة كدم.  ،مستعؿؾ يف ا ـده تؾفػ وحس ما زال ط

تك .﴾ۉ ۉ ې ې ېې﴿ فقؼقل: هذا الؼقل:  م ۉ ې ې ﴿سقؽقن 

كقا؟  ؟﴾ېې هذا الؼقل يف الد رةلف يف أقؼيو أهؾ قال  العؾؿ: قٌالن ؟خ  ٕهؾ 

كقاإ األًل: القٌل لد هذا الرجؾ قالف يف ا هذه الؿؼقلة  ،وطؾقف ،ن  يجقز أن تؽقن 

فتاب ورجع وأكاب ورحؿتف واسعة، واهلل  --وفضؾ اهلل  .تقبة لفذا الرجؾ 

--  .ي مـ يشاء  يفد

بؼ  هذا يف سقرة الؽفػ مر  أن س  :--ل اهلل ققيف  ،معـا آية تدل طؾك 

لتقفقؼ والفداية  ،﴾ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ فا

د اهلل   .--بق

 ،﴾ۉ ۉ ې ې ېې﴿كف سقؼقل هذا الؼقل يف أخرة إ القٌل الجانُ:

فر أن لق كان ترا هـالؽ يتؿـك الؽا لدكقا فقعاد ويؼقم هبذا ،ابً و  :ويتؿـك أن يرجع الك ا

عام: ،﴾حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض﴿ : --، قال اهلل [27]إك

 .[28]إكعام:  ،﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿

ة ما  هذه أي ة  ة بمـاسب ي شلء؟ ؟﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿أيات السابؼ  يف أ

ولؿ  ﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿هذا رد، فؾؿاذا قال:  ﴾خب مبىب﴿ :ققلف

ٌة تـصره» ؾيؼ لف فئ لؿ تؽـ  ا قال ؟«و  .؟بالجؿع ﴾ەئ﴿ :لؿاذ
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لؾؿعـك :الجقاب ـل طـدي طشقرة  ،﴾خب مبىب﴿ٕكف قال:  :مراطاًة  يع

ؽ قال اهلل  لذل ـك. ﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿ :--وأوٓد،  تبار الؿع  باط

ة جدً  فائذّ هذا فقف ،﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿قال:  أن مـ  ،اجؾقؾ

مـ وجد اهلل ك– َفـَؼـَد اهلل َفـَؼـْد َفـَؼـَد كؾ شلٍء، و مـ  ،فؼد وجد كؾ شلء -تعال ن  وأ

صره اهلل وأيده.  ستؼام طؾك أمر اهلل ك  ا

الؽز ام فاإلكسان  ،﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿فؼقلف:  ،الم طـ محقر السقرةال 

تصؿ باهلل  يده. قال اهلل  --إذا اط كصره اهلل وأ لػتـ  مـ ا ىئ يئ ﴿ :--َوَفّر 

ل اهلل  ،[11]محؿد: ،﴾متجب حب خب مب ىب يب جت حت خت   :--وقا
]محؿد:  ،﴾ڃٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 .﴾ۆئۆئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ :--قال اهلل . [13

 اإذً  ؟﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿ :مع أكف قال ﴾ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿ :لؿاذا جاء بؼقلف

أما هـا فؿا  ،؟ ٕن هـاك الػئة التل تـصره﴾ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿فؾؿاذا قال: ، اكتفكالؽالم 

ٓ  يستطقع هق يف إصؾ أن يـؼـذ كػسف ويـتصر مـ طذاب اهلل  ،ا هق بـػسفكان مـتصرً  أي

--.  :خب﴿طؾك كؾؿة  رد   ﴾ىئ يئ جب حب خب مبىب﴿ففق يف ققلف﴾ ،

لست  اذً إ ،﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿: --رد طؾقفا ققلف  ﴾مبىب﴿وكؾؿة 

ٓ غقرك سقـصركأكت مـتصرً   .﴾ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿قال:  ،ا بـػسؽ و

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی یی﴿

هؾ يعقد طؾك العذاب الذي  ؟ماذا طؾك يعقد،سؿ اإلشارةا ﴾ٱ﴿
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كقا يفصابفأ لذي العذاب أو ؟الد رة يف أصابفا العؾؿ: قٌالن ؟أخ  ٕهؾ 

كقا. القٌل األًل: ـتف يف الد لذي أصاب ج اب ا العذ اإلشارة فقفا إلك   قالقا 

العذاب يف أخرةإقالقا اإلشارة فقفا  القٌل الجانُ: ير أية  ،لك  قصبح تؼد ف

ي ﴾ٱ﴿ لقـ ال ،يف ذلؽ الؿؼام أ  ،ذكرا لؽؿ. وتؾؽ الحال ـذيؾطؾك الؼق

بقد هللالـصرة قره يؿؾؽفا ٓ وحده ،الحؼ الؿع  -- ففق سقاه طؾقفا يؼدر وٓ غ

قر.   ـص لك وكعؿ ال لقائف، فـعؿ الؿق لـصر ٕو ي يفب ا لـصقر الذ  مـ أسؿائف ا

 قشاءتان: ﴾ۈئ﴿ :ويف لػظ

لَ ٱ ۈئ﴿بؽسر القاو  األًىل:القشاءّ  َٰ لِق ةُ ـ ن  ،﴾َق الؿؾؽ والسؾطا يؽقن معـاها 

يقم الؼقامة الؼدرة يف  افر:  ،﴾ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی﴿ ،و  .[16]غ

ّ الجانَْ  فؿعـك القٓية هـا الـصرة والتليقد. ،﴾ۈئ ۈئ﴿بػتح القاو  :القشاء

 ًدوان:هذه الؼراءة يف  ،﴾ۈئ ۈئ﴿ قال:

مـ كؾ أحٍد هلل الٌدى األًل: ة  لقٓي لؿؼام تؽقن ا لؽ ا  رأى إذإن الؽافر ،يف ذ

لك رجع العذاب لذلؽ قال اهلل  -- اهلل إ يظـ أكف سقـصره،  -فقبطؾ طـف ما كان 

-: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: -- وقال اهلل .[75-74]يس:  ، ﴾چ چچ

مر. كال ،[81]مريؿ:  ،﴾چڃ ڃ چ  لقس كذلؽ إ

الؿؼام هلل وحده يقالل الؿسؾؿقـ  ﴾ۈئ﴿أن  الجانُ: لٌدىا يف ذلؽ 

صرهؿ يـ مـف وتقفقؼً  ،و ة  لـصرة رحؿ هذه ا قدً  اوتؽقن  ي  .--مـ اهلل  اوتل

 :قشاءتان ﴾ېئېئ﴿ :يف لػظ ،﴾ېئ ېئېئ﴿ قال:
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اف:  األًىل:القشاءّ  فتصبح الحؼ صػة  ﴾ژۈئ ۈئ ېئ ﴿بضؿ الؼ

لحُؼ هلل. .لؾقٓية ة ا ي لقٓ لؽ ا هـا ي   أ

اف بؽسر :القشاءّ الجانَْ هلل،  صػة فتصبح الحؼ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿: الؼ

قره  .--مـ أسؿاء اهلل  سؿا يستحؼفا غ  ٓ--  هل صػة هلل  ،-تعالك–و

لؿستحؼ --أي هق الحؼ يف ألقهقتف  ،ية هلل ذي الحؼأي هـالؽ القٓ ، وهق ا

زة ﴾ں﴿ كؾؿة ﴾ۆ ۆۈ﴿قال:  .لؾعبادة حذفت الفؿ هـاك ثقاب  .أفعؾ تػضقؾ  ففؾ 

اب فقف    ؟اخقرً أكثر فقف خقر وثق

ولؽـ هـا  ،ٓ، ففـا أفعؾ التػضقؾ لقس طؾك باهبا :يف ذلؽ الؿققػ الجقاب

لؿراد هبا  لثقاب اهلل ا لخقرية الؿطؾؼة  -وكػقفا طـ غقره، فغقر اهلل  --إثبات ا

- .قبف اهلل  ٓ يثقب يث فقف دلقؾ طؾك أن ما  لؾعبد. --و -قال اهلل  هق خقٌر 

-: ﴿ي ،﴾ی یی ة. أ  خقٌر طاقب

 ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿

 .﴾جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مججح

ضٱ﴿وَ ﴾ۋ ۅ ۅ﴿ :--قال اهلل  ِربۡ  مـ يعقد ،﴾َلُفؿ ۡ   طؾك 

لضؿقر يف ققلف   ؟﴾ۅ﴿ :ا

لذيـ سللقا الـبل طيعقد  :ققؾ أن يطرد  --ؾك الؿستؽربيـ ا

يـ فر أية السابؼة.  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :--ققلف يف  ،الؽا

لـاس.و لؿراد بف طؿقم ا  ققؾ بؾ ا
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ا أ ،﴾ی جئ حئ مئ ىئ﴿ قال: الدكق ة  ؾ الحقا ليت تؿثق سق ن 

ـ كزلأُ بؿاء ا. السؿاء م ا؟ الفائذّ فؿ جدً  مـ هذ قبة  العج ء  ه مـ إشقا هذ ا  ، آحظق

  !سبحان اهلل

ْ أسباب :الحقاة الدكقا بالؿاء؟ ققؾمثاًل  --لؿاذا ضرب اهلل   :اتؼريبً  خلنس

كقا اكذلؽ ، أن الؿاء ٓ يستؼر يف مقضع السبب األًل:  ،ٓ تستؼر يف مقضعلد

 ً لققم غـ لتؼؾب، فا ة ا يع  ،... إلخ. ذل   ، طز  فؼرٌ  اك وغدً ففل سر
ـــْ   ـــَ   ُصبَِع ـــدٍر وأك ـــك ك ـــُد  طؾ  ه     تري

 

ــــػقً   ــــ اص ـــــ األق ــــدارِ  ارِ ذم  واألك

لدكقا   هل ا هذه  ،﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿هؽذا  اإلكسان ويعؾؿ أن  فقطؿئـ 

لدكقا ٓ تستؼر ٕح  د.ا

اء  السبب الجانُ: بقففا بالؿ ٍة واحدةٕتش ل يستؼقؿ طؾك حا لؿاء ٓ  فؽذلؽ  ،ن ا

ٍة واحدة. ل لدكقا ٓ تستؼقؿ طؾك حا  ا

الؿاء ٓ يبؼك ويذهب السبب الجالح: ـك وٓ تبؼك. ،أن  لدكقا تػ  وكذلؽ ا

يبتؾ :السبب الشابع يدخؾف وٓ  كقا ٓ يسؾؿ  ،أن الؿاء ٓ يؼدر أحد أن  كذلؽ الد

مـ فتـتفا وآفتفاأحد دخ    .ؾفا 

كافعً  السبب اخلامس: لؿاء إذا كان بؼدر كان  مـبتً أن ا وإذا جاوز الؿؼدار كان  ا،ا 

مفؾؽً ضارً  لدكقا، اا  رء هبا طؾك طبقرها إلك الدار  ،وكذلؽ ا الؿ نذا كاكت بؼدر استعان  ف

رة، فنذا زاد وكافس  .أهؾؽتف فقفاأخ

لذلؽ بل قال  ،و ِ َم » :--الـ ـْ  َفَقالل
ِ الَػْؼَر َأْخَشك َطَؾقُْؽْؿ، َوَلؽ
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ـْ َك َن َقْبَؾُؽْؿ، َفَتـَ َفُسقَه   ْكَق ، َكَؿ  ُبِسَطْ  َطَؾك َم َأْخَشك َطَؾْقُؽْؿ َأْن ُتْبَسَط َطَؾقُْؽُؿ الد 

 .(1) «َكَؿ  َتـَ َفُسقَه ، َوُتْؾِفقَُؽْؿ َكَؿ  َأْلَفْتُفؿْ 

ا ق  فائذّ: فقف ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿قلف: ٓحظق

لقؾ طؾك تـز   مـ اهلل د لخقرات  لرحؿات وا يف هذا وأكف قد يؽقن  ،--ل ا

ةٌ  لؿاء رحؿ يؽقن فقف طذاٌب و ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ ا سبؼ  ،قد  ڻ ۀ ﴿كؿا 

هؾ الؿاء الذي اختؾط  ،﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ .﴾ۀ

لذي اختؾط بالؿاء؟ ب ـبات أم الـبات ا  ال

ستقى. وققؾ  إنققؾ  تك ا ـبات ح الـبات اختؾط بعضف  إنالؿاء اختؾط بال

ققؾ هذا مـ  ،﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿. ققلف: اببعض، حقـ كزل طؾقف الؿاء فـؿ

الؿؼؾقب. لتشبقف   ا

اد بؼقلف:  لؿر أن الؿاء لؿا جاء  الجقاب: ؟﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿فؿا ا

كبتت كباتً  كتػعت بف إرض فل ً  اا ضر، وبؾغ  قام، ثؿ احسـ ـبات طؾك سققف فاخ هذا ال

الجؿال، ثؿ بعد ذلؽ  لحسـ و مـ ا لقابس  ،﴾حت خت﴿ذروتف  لفشقؿ: ا ا

ي تـسػف وتػرقف الرياح. ،﴾مت ىتيت﴿ الؿتػتت.   أ

 ،البشر هؽذا وكحـ الػـاء، إلك تمول ثؿ وجؿالفا كضارهتا يفوهؽذا الدكقا، تبدأ

 لدكقاا تغره وٓ يغرت أٓ لإلكسان فقـبغل .زوال إلك الدكقا وهؽذا ،ضعٌػ  ثؿ ققةٌ  ثؿ ضعٌػ 

 .أخرة الدار إلك آكتؼال يؽقن قؾقؾ وطؿا ،زائؾ ضؾ هل فنكؿا ،وزيـتفا وجؿالفا

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ا ) أ َف َاُفِس فِق ـ لت  ْكَقا َوا لد  َهَرِة ا ـْ َز
ِ ا ُيْحَذُر م اُب َم َقاِق، َب لر  642ا 5.) 
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اهلل طؾك كؾ شلٍء  ني أأ ،﴾جث مث ىث يث حج مججح﴿: --قال اهلل 

العؼقبة هبؿ يـ وإحالل  فر ير يف تعذيب الؽا ؾك كؾ شلء قدير يف طصؿة  ،قد وط

مـ الػتـ.اإل  كسان 

لؽ ربطٌ و لدكقا برّ أ ،بؿحقر السقرة فقف كذ لدكقا، فا اقة قد يسحر كؽ ٓ تػتتـ با

لبفا صا تـ اإلكسان  ،جؿالفا  ضٌؾ زائؾ. أويعؾؿ  ،اهبفال يػت  هنا 

 

* * * 
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  الحادي عشرلذرسا
(24-27) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ٺٺ
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چچ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 ﴾ڳ ڱڱ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ ﴿

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

سبة أية: لؿا ذكر اهلل  لك–مـا كقا وحؼّ  -تعا لد لبـر شلهنا، ذكا الؿال وا ـ قر أن 

يـة الحقاة  ﴾ٱ﴿ ققلف: ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿: -- فؼال .ز

قرها. لبفائؿ وغ لعروض وا  يشؿؾ إمقال وا

م اهلل  لك-لؿاذا قد قـ؟  -تعا البـ  الؿال طؾك 

بـقـ،  الؿال مرغقب لؾجؿقع بخالف ال الؿال الجقاب: ٕن  وأكف بحاجة إلك 

 الفَذٌٍ غري مٌدٌد 
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بـقـ. ققلف: مـ ال ثر  هـا خاص بآبـ ﴾ٻ﴿ أك قـ  البـ لذكقر اءلػظ  رب ف ،ا الع عادة 

لذكقر بـات  :ٓ يػتخرون إٓ با ئدون ال رة، بؾ كاكقا ي لضر والـص دفع ا ٕن فقفؿ ققة ل

يتشاءمقن م يّ زيـة م ،﴾ٿ ٿٿٻ﴿ :قالفـ. ـو يؼؾ ز لؿ  لؿاذا  ؟ ـصدر. 

يُ  لؿصدر  لجقاب: ٕن ا  بف لؾؿبالغة. كمتا

 أقٌال:اختؾػقا يف الؿراد بالباققات طؾك  ،﴾پ پ﴿: -- قال

ات الخؿس. القٌل األًل: لصؾق  ققؾ ا

سبحان اهلل، والحؿد هلل، واهلل أكرب، وٓ ح القٌل الجانُ: قل ققؾ ٓ إلف إٓ اهلل، 

 وٓ قّقة إٓ باهلل.

 .الؽالم الطقب ققؾ القٌل الجالح:

لؿستحبة  :الشابعالقٌل  مـ حؼقق اهلل طؾك ققؾ جؿقع الطاطات القاجبة وا

بقر، طباده  قد، وهتؾقؾ، وتؽ سبقح، وتحؿ رة، وت مـ صالة، وزكاة، وصدقة، وحج، وطؿ

مـؽر، وصؾة رحؿ، وب هنل طـ  مر بؿعروف، و يـ، وقراءة، وصؾب طؾؿ كافع، وأ لد ر وا

لك الخؾؼ، كؾ  اإلحسان إ لبفائؿ، وجؿقع وجقه  لقؽ، وا وققام بحؼ الزوجات، والؿؿا

لباققات الصالحات مـ ا هل التل تبؼك لصاحبف :هذا   .إهنا 

ضقؾعأف ﴾ں﴿ققلف:  ،﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ قال: لقست طؾك باهبا، ققؾ  ،ؾ تػ

الؿال وال ،رقخ مـ  لباققات ،﴾پ پ﴿ققلف: ـ. قبـأفضؾ   ؟لؿاذا قدم ا

ما ذُ  لبـ :كر قبؾلؾتـبقف طؾك  الؿال وا لصالحات هل قلؿا ذكر  لباققات ا ـ أهنؿ يػـقن وا

تل تبؼك لباققات ،ال م   قدم ا يم يتضاطػ طؾك أباد، و يبؼك، و برُ ؾ أجرُ فثقاهبا  ها ها و

كػعُ  ـد الحاجة، ففذه او يستبؼ إلقفا فقلتل يـبغل أن يتـافس فا ط تـافسقن، و الؿ فا 
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يجد   مؾقن، و لعا الؿجتفدون ا صقؾفا  لدكقا وحالفا  .يف تح مثؾ ا وتلمؾ لؿا ضرب اهلل 

فقفا  ،واضؿحاللفا لذي    نٌعان:ذكر أن ا

يتؿتع بف قؾقاًل  النٌع األًل: مـ زيـتفا،  لصاحبف، بؾ  كقع  ثؿ يزول بال فائدة تعقد 

مضر   لحؼتف  هق الؿال والبـقنتُ ربؿا   .ف و

لصالحات. النٌع الجانُ: لباققات ا هل ا لدوام، و  كقع يبؼك ويـػع صاحبف طؾك ا

قب ،﴾ڀ ٺٺ﴿ :--قال  ـ لؽ أن الخقرية قلؿاذا كرر خقر؟ ل

العؿؾ الصالح.  تختؾػ، والحث طؾك 

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿

ك-يخرب  لشدائد  طـ حال يقم الؼقامة، وما -تعال مـ إهقال الؿؼؾؼة، وا فقف 

قر الجبالاو»يقم مـصقب لػعؾ مؼدر تؼديره  ﴾ژ﴿قال:  .الؿزطجة . «ذكر يقم كس

فـ  ،﴾ٺ ٿ﴿ ققلف: لع كا يجعؾفا  يجعؾفا كثقًبا، ثؿ  ماكـفا،  يؾفا طـ أ يز أي 

مـبًثا هباًء  لؿـػقش، ثؿ تضؿحؾ وتتالشك، وتؽقن   ،﴾ٿ ٿ﴿: --قال  .ا

 قٌلني:طؾك  ؟﴾ٿ﴿لؿـ الخطاب يف ققلف: 

بل  القٌل األًل: الخطاب لؾـ  .--ققؾ 

الخطاب  القٌل الجانُ: يصح  لققؾ  مـ   .مـف الرؤيا ؽؾ 

ًػا، ٓ  ،﴾ٿ﴿ قال: ز إرض فتصقر قاًطا صػص متاترب فقف وٓ أ ققلف:  .طقج 

الؿاضل  ،﴾ٹ﴿  ألمشٍن:جلء بالػعؾ 

لؿتػر   :األًل األمش لحشر ا هذا ا ة طؾك تحؼؼ  لبعثع مـ لؾدٓل  .ا
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لـشر والربوز :الجانُاألمش  ر يؽقن قبؾ ا  .أن الحش

ي ، ﴾ٹ﴿ قال: إرض --يحشر اهلل أ  .جؿقع الخؾؼ طؾك تؾؽ 

ي ،﴾ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿ قال: يـ، مـ بطقن الػؾقات،  أ يجؿع إولقـ وأخر

ما تؿز   هؿ بعد يعقد ما تػرققا، و عد يجؿعفؿ ب لبحار، و اوقعقر ا يًد  .ققا، خؾًؼا جد

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

 ﴾ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

ؿ أي  ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :--قال  لقستعرضف ًػا  يعرضقن طؾقف ص

يـظر يف أطؿال ي ٓ َج و لذ لعدل، ا يحؽؿ فقفؿ بحؽؿف ا فقف وٓ ضؾؿ، ويؼقل قْ فؿ، و ر 

رة، ما  أي بال مال، ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ :لفؿ  معفؿ وٓ أهؾ وٓ طشق

تل كسبقها الخقر والشر ال تل طؿؾقها، والؿؽاسب يف  إطؿال ال ل  ،إٓ  -كؿا قا

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ﴿: -كتعال

عام: ] ،﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب بً  .[94إك اص مخ ا وقال، 

كً ا هدوه طقا لؾبعث، وقد شا الخطاب  ،﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴿ا: لؿـؽريـ 

قه  يتؿ فا قد رأ قده، ف إطؿال، ووطد اهلل ووط اء طؾك  لؿـؽر البعث، أي أكؽرتؿ الجز

 .وذقتؿقه

 احتناالن:ؿقطد فقف الؿراد بال ،﴾چچ﴿ ققلف:

لزمان والؿؽانيشؿؾ  االحتنال األًل:  .ا

لؿقطقد بف االحتنال الجانُ: مـ ا اد بف الز  .أن يؽقن الؿر
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 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

  ﴾گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ

طؿال التل كتبتفا  فحقـئذٍ أي  ،﴾ڇ ڇ﴿ :--قال  تحضر كتب ٕا

 الُب الّص  ؿ  فتطقر لفا الؼؾقب، وتعظؿ مـ وقعفا الؽروب، وتؽاد لفا الّص  ،الؽرام الؿالئؽة

. ؼصد هبا الؽافرلػظ اإلجرام يف الؼرآن غالبًا يُ  فائذّ:فقف  ،﴾ڇ ڇ﴿ قال: .تذوب

ة طؾقفؿ أطؿالفؿ، يخاف مـفا الؿجرمقن، فنذا رأوها مسطرأي  ،﴾ڍ ڍ ڌ﴿ ققلف:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ك طؾقفؿ أققالفؿ وأفعالفؿ، قالقا: محًص 

لؾدٓلة طؾك جلء بالػعؾ الؿضارع  ﴾ڌ﴿، ققلف: ﴾ڑ ڑ ک ک کک

ٓ  يرتك خطقئة صغقرة وٓ كبقرة إٓ وهل مؽتقبة فقف، محػقضة لؿ يُ ٓستا مـفا  ـَس ؿرار، أي

ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: --ققلف  .وٓ هنارٍ  ، وٓ لقؾٍ وٓ طالكقةٍ  سرٍ  طؿُؾ 

ية إ :عؾؿلقال أهؾ الؿـ هذه أية؟  ،﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ن ٔا

ٓ  يحاسب طؾقفا، لقعرف رحؿة اهلل إيف حؼ الؽافريـ، وققؾ   -تعالك–ن الؿممـ يراها لؽـ

-. قال ٓ يؼدرون طؾك إكؽارهأي  ،﴾گ گ گ گڳ﴿ قال: .طؾقف وسعة رحؿتف

- : ﴿ون، ويحؼ خزَ رون هبا، ويُ ؼر  جازون هبا، ويُ يُ  فحقـئذٍ  ،﴾ڳ ڳ ڳ ڱڱ

]آل طؿران:  ،﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴿طؾقفؿ العذاب 

ؽتب طؾقفؿ شلء لؿ يػعؾقه ، وفقف كؿال يُ بؾ هؿ غقر خارجقـ طـ طدلف وفضؾف، وٓ  ،[182

 الؿدح وهق العدل.

* * *  
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  الذرس الثاوي عشر
(35-31) 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴿

﮳﮴ ڭ ۇ ۇۆ  ﮲   ۆ ۈ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ ۈئېئ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

﮴ ڭ ۇ ۇۆ  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ 

 :مسائل أيات هذه يف

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ :-- فققل يف :املسألْ األًىل

 .﴾ھ ھ 

هلل رحؿفؿ- العؾؿ أهؾ رذك تل وأيات أية هذه بقـ مناسبات طدة -ا  .قبُؾ  ال

مـ سبات أضفر و لؿـا فتخر ،آدم طؾك رتؽب   إبؾقسأنّ ذكر-- اهلل أن ،ا  فا
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ؾف طؾقف ، بلص كسبف استـؽاففؿ رهؿتؽب   يف الؿشركقن صـع وكذلؽو  مجالسة طـ و

اء الضعػاء ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿ :-- ققلف طؾقف يدل الذي ،والػؼر

بل مـ الؿشركقن صؾبفا التل الؿعامؾة هذه فؽلن.أية ﴾پ پ پ لـ - ا

- س فنن ،بعقـفا إبؾقس صريؼة هل  يسجد أن واستؽرب استـؽػإبؾق

 .الػؼراء الؿسؾؿقـ يجالسقا أن استـؽػقاإغـقاء الؿشركقن وكذلؽ ،ٔدم

ل لحسد،الؽِْبرُ بف اهلل صلطُ  ذكبفلو تؽب   ،آدمَ  إبؾقُس  فحسد وا استـؽػ رو  طـ و

 ﴾﮳ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ :-- اهلل قال ٔدم، يسجدأن

3 ]البؼرة:، صرف الؽرب أن طؾك ذلؽودل .[4  !اإلكسانقـتبفؾف،الحؼ طـ اإلكسان ي

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ :-- اهلل قال

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ف:ا]إطر ،﴾ڱک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

اء هذا مـ نسااإلك فقحذر.[146 قر، الد يالخط  يؼبؾا،متقاضعً الجاكب، ـقل ؽقنو

ـْ ولق لحؼا لذلؽ.مـف أقؾ   هقمَِؿ ـبل كان و  يجالس -- ال

ٓ  بُِضَعَػ ِئُؽؿْ » :وقالالضعػاء، ِ  يبغض -- واهلل .(1)«َهْؾ ُتـَْصُروَن َوُتْرَزُققَن إ

ؾ اظٍ ك قحذرمستؽرب: َجق   هذا فننالحؼ، أهؾ وطـ الحؼ طـ يلكػ أن مـ اإلكسانف

 .وأتباطف إبؾقس سبقؾ

ي،﴾ہ ہ ہ﴿ :-- اهلل قال اذكر أ  لؾؿالئؽة قؾـا إذ محؿد يا و

 -- اهلل فنن ،هلل صاطة هق--ٔدم الؿالئؽة وسجقد .ٔدم اسجدوا

لذي هق  ،حؼقؼل السجقد أن- أطؾؿ واهلل-يظفر والذي ،ٔدم يسجدوا بلن أمرهؿ ا

                                                           

تخريجف ص (1)  (.90) سبؼ 
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لجبفة طؾك سجقد  .ا

 شرك؟ اهلل لغقر السجقد أن مع ٔدم السجقد يؽقن كقػ ققؾ فنن

 اهلل ٕمرامتثالفسجقدهؿ ،بالسجقد أمرهؿ الذي هق -- اهللنّ أ:الجقاب

--، اهلل مـ أمرهذآ:الجقاب شرك،ذلؽ :ققؾفنن .وتعظقؿإكرام وهق 

--، اهلل فنن -- إبراهقؿ أمرلؽـف حؼ،بغقر الـػسقتؾ طـ هنك قد --
 إبراهقؿَفَفؿّ  ،إسؿاطقؾ ابـف يذبح أن -- أكف مع إسؿاطقؾ ابـف بذبح 

 أمر يؿتثؾ أن لإلكسان ويـبغل ،-- اهلل ٕمر امتثال هذا لؽـحؼ،بغقر كػسَقتُْؾ 

 فقفا إصؾ والـقاهل إوامرفالحؽؿة، يعؾؿ أن قبؾ حتك ،شلءٍ  كؾ قبؾ -- اهلل

 ٔدم الؿالئؽة سجقدف.الحؽؿة يعؾؿ لؿ لق حتك مباشرة طؾقفا العبد ُيْؼبؾ يعـلد،التعب  

ہ ﴿ :قال.-- ٔدم وتعظقؿ تؽريؿ وهق -- اهلل أمر امتثال باب مـ هق

 طؾك تدل هـا الػاء ،﴾ھ﴿ :ققلفٓحظ ،﴾ہ ہ ہ ھ ھ

  .--اهلل ٕمر الؿالئؽةامتثالشدة أيالتعؼقب،

لذي  ،﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿: --قال اهلل  هذا ا

لؿبادرة مباشرًة، يـبغل لإلكسان أن يػعؾف تثالا آم مرو ۈ ۈ ٴۇ ﴿،اهلل ٕ

ال]إ، ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ستجابة ،[24 :كػ مرآ  وأمر اهلل ٕ

رسقل كسان -- ال كان اإل ي حاٍل  ل.طؾك أ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :قا

يئس مـ رحؿة  ،إبؾقس ملخقذ مـ اإلبالس وهق القلس ،﴾ہ ہ ہ ھھ فنكف قد 

 .--اهلل 

ل مـ إبؾقس هؾ:مسألْ  :العؾؿٕهؾ قٌالنالؿالئؽة؟مـ  لقس أو ؿالئؽةا
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ـ إن :األًللقٌلا - اهلل نؽقػ أف الؿالئؽة مـ كان إذا.الؿالئؽةإبؾقس م

- لجـقالقا: الؿؼصقد؟﴾ۀ ۀ ہ﴿ :قال  ،الؿالئؽة مـ جـس هـا با

 ً كؿا سؿقا جـ لجـ إ  .الؿالئؽةفؽذلؽ الـاس أطقـ طـ مسترتون ٕهنؿا:وا

نالجانُ: لقٌلا مـ الؿالئؽة لؿ إبؾقسأ لجـ ،يؽـ  مـ ا فنن ققؾ  .وإكؿا كان 

بؾقس أن طؾك ذلؽدل ﴾ھ ھ﴿: يؼقل --كقػ واهلل  ـك إ تث  مـ مس

  :عذّ أمٌسويف هذا الؼقل  ؟الؿالئؽة

لصالح مبؾغفإ كانلؿا :األمش األًل س قد بؾغ يف ا إلك  --رفعف اهلل  ،بؾق

صحقح .الئؽةالؿمـزلة لجـ مـ إبؾقس أنوال لقؾالؿالئؽة،مـ ولقس ا - اهلل أن بد

- الجـ مـ إبؾقس أن طؾك ذلؽفدل،﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ :قال. 

مـ كقر :األمش الجانُ مـ كار والؿالئؽة مخؾققة  وفرق بقـ  ،أن إبؾقس مخؾقق 

لـار والـقر بل كؿا جاء ذلؽ يف صحقح مسؾ .ا ُخِؾَؼِ  »قال:  --ؿ أن الـ

ـْ َك ٍر، َوُخِؾَؼ آَدُم ِمؿ   ُوِصَػ َلُؽؿْ  ـْ َم ِرٍج ِم ـْ ُكقٍر، َوُخِؾَؼ اْلَج ن  ِم  .(1)«اْلَؿاَلِئَؽُة ِم

لِػَصؾ يف -- حزم ابـ اإلمامهذا ذكره األمش الجالح: :،ا يف  قال

تـاكحقن  لؿالئؽةا ٕنالجـ، مـ إبؾقس أن طؾك ذلؽ دل﴾ھ﴿ :ققلف ٓ ي

لقس لفؿ  نذلؽ طؾك فدلذرية،و لجـ ولقسإأ مـ ا إضافة إلك  .مـ الؿالئؽة بؾقس 

مذمقم لجـ فػقفؿ محؿقد وفقفؿ  مؽرمقن، بخالف ا الؿالئؽة كؾفؿ   .أن 

لذي ا،﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿ :-- لؽـ تلمؾقا ققلف

كار ،صد إبؾقس طـ السجقد وامتثال إمر أكف خاكف أصؾف مـ  نكف ُخؾؼ   .ف

                                                           

اِب أ (1) ؿ يف كَِت جف مسؾ َقٍة ) خر اِديَث ُمَتَػر  َح اٌب فِل َأ ئِِؼ، َب ا َق ْهِد َوالر  لز   (. 2996ا
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ة جدً  كة جؿقؾ مؼار لؼقؿ  وأصؾ  ،ا بقـ أصؾ آدم الذي هق الرتابوطؼد ابـ ا

لـار، لذي هق ا  وفقفاالسرطة، وفقفاالطقش، فقفاالـار أن فذكرإبؾقس ا

لثؼؾ و .الجـ هؿ فؽذلؽاإلحراق: فقف ا لركقد:وأن الطقـ والرتاب   بـق كذلؽفقف ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :وطؼد مؼاركة جؿقؾة طـد ققلف .آدم

 ترجعقاأن شئتؿ إن جؿقؾةفعؼد مؼاركة .[12]إطراف:،﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ

لقفا ـتػعقاإ  .(1)هبا وت

ـل فػسؼ ،﴾ہ ہ ہ ھھ﴿ :-- اهلل قال ؼخرج. يع لِػس اد ا لؿر  بف ا

لخروج لخروج الطاطة، طـ ا كً  الطاطة طـ وا هذاا،مطؾؼً  يؽقن اأحقا  هق و

كً الؽػر، لِػسؼ هذا يؽقن فحقـئذٍ :مطؾؼ غقر يؽقن اوأحقا  فقف يؼع الذي الؿعروف ا

صقة تل الؿع اد هـا لؽـالؽػر، دون ال لالؽػر، وهق الطاطة طـ وجالخر بف الؿر  ذلؽو

ن س كػركا استؽبا طـادٍ  كػرَ  إبؾق  .رٍ و

 سمال، هـا وها،﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿ :-- اهلل قال

مر طـ :قال لؿاذا ؟ أ بؾق إٓ يؼؾ لؿ لؿاذاربف لجـ مـ كان سإ  ،اهلل أمر طـ فػسؼ ا

لضؿقر يف واإلضافة الربقبقة بؾػظجاءف ل ؟ربفا  :العؾؿأهؾقا

لشقطان لِػسؼالتػظقعباب مـهذا ةً  كان فسؼف أن ذلؽ ،ا لػ م طـ مخا  رأ

هذا ،مالؽف بشقعفقف و صقة ؿظَ لعِ  ت  .-مـف وإياكؿ اهللأطاذكا -إبؾقس مع

زة هـا ،﴾ھ﴿ :قال لت واإلكؽار لؾتقبقخ الفؿ ي ،عجبوا  كقػ أ

صـعقن  !هذا؟ ت

                                                           

لجفؿقة والؿعطؾة، ٓبـ الؼقؿ ) (1) ؾك ا لصقاطؼ الؿرسؾة يف الرد ط دار العاصؿة،  ( ط،3/998اكظر: ا

 هـ.1408الرياض 
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ي،﴾ھ﴿ لِػسؼ مـ إبؾقس مـضفر مادَ َأَبعْ  أ  وآستؽبارا

لسجقدورفض قػ ،آدم ٕبقؽؿ هوحسدآدم ٕبقؽؿ ا تخذوكفك يتف ت لقاء؟ وذر -!أو
ـل ،طجقب أسؾقبفقف،﴾ھ﴿ققلف يف وتلمؾقا  يؼقل -- اهلل كلن يع

تثالطـ وأبك ،صـع مابلبقؽؿ صـع الذي هذا مرام  حسد قد أكف ٕجؾ اهلل أ

 وأخرجف الجـة مـ أبعده -- واهلل،-- اهلل صاطة طـ واستؽرب،أباكؿ

قن ف؟ترتكقك ٓفؽقػٕبقؽؿ، طداوتف ٕجؾ مـفا  وتتبعقن لف العداوة كصبوترتك

مره تل مـ وصردتف الجـة طـ أبعدتف أكا وإكؿا ،أ ن فؽقػ ،ٕجؾؽؿ رحؿ  ؟!هذاتصـعق

ي ػ !هذا العاقؾ يصـع كقػ -اهللسبحان-او  لؽـف !لعدوه كػسف يسؾؿكق

ي،يفؾؽفؿ لشقطان أ لذكقب ،ا كتؿو با ػارؾؽقكفهت أ   .بآستغ

تدل ،﴾ھ﴿ قال: لجـ أن طؾك العؾؿ أهؾ بعضاس تـاكحقن ا  وكذلؽ ،ي

ستدلقا  صريؼ طـ أهل ،كسؾف وجقد صريؼة يبؼك لؽـ ذرية، لؾشقطان بلن ا

تزويجا ول قرهأ  ؟غ

لقؾ ثؿة لقس نذكر -- اهلل لؽـالطريؼة، تؾؽ طؾك صريح كص وأ د أ

 .ذرية لف

 أية تؽـ لؿ لؿاذا؟﴾ڦ ڄ﴿ بؾػظ جاء لؿاذا ،﴾ے ے ۓ﴿ ال:ق

تخذوكف» :مثاًل  يتف أفت لقاء وذر ادصؾة، العؾؿ أهؾ يسؿقف ؟«دوين أو قد هبا ير  يعـل ،التقك

صـعقن كقػ تخذوكف هذات يتفوت لقاء وذر  طـ وأبعدتف صردتف الذي وأكا دوين مـ أو

تل كتؿ أجؾؽؿ مـ رحؿ لشقطان أي،﴾ۓ ﮲ ﮳﮴﴿ قال: .أ يتف ا  .طدو لؽؿ وذر

 ن:مسألتا فقفا ،﴾ڭ ۇ ۇۆ﴿ قال:

يتف إبؾقساتخاذلؿقـلؾظا البدل بئس :املسألْ األًىل لقاء وذر  دون مـ أو
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قر تؼديؿ أية يف ا،وتلمؾق.اهلل ير ،وتلخ ًٓ  بئس»:أية تؼد  قدم فؾؿاذا ،«لؾظالؿقـ بد

قـ؟ققلف  لؾظالؿ

 أفتتخذوكف» :الؽالمؼديرت وإٓ ،الظالؿقـالظاهربآسؿجاءلؿاذا:الجانَْاملسألْ

ًٓ  لؽؿبئس طدولؽؿ وهؿ وذريتف  ؟الظالؿقـبؾػظ بف جاء ولؿاذا ؟«بد

 قبقح،فعؾقه ما أن لإلشارة ،أصاًل الؿضؿرمؽان الظاهر بآسؿجاء

ـقع، ومستـؽر،  .الظاهربآسؿاإلتقان مـاسبةهذا وش

 وهق ،كبقر حقٌػ  وأكف ،الظؾؿ مـ هذا أن لفؿ لقبقـ الظالؿقـ بؾػظ اإلتقان وأما

ل ،مقضعف غقر يف الشلء عوْض  مـ  .﴾ۇڭ ۇ ﴿: فؼا

 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېى

ضرت ماأي ،﴾ۆ ۈ ۈ﴿ :ققلف ـَ أح لشقاصق  السؿاوات َؼ خؾْ  ا

إرض قر بخؾؼفؿ تػردُت  بؾبعض، خؾَؼ  فؿبعَض  أشفدت وٓ ،و ـٍ  بغ  معق

رفقنفؽقػ ضفقٍر،وٓ لعبادة مـ حؼل لفؿ تص تخذوهنؿ ا لقاء وت  كاوأ دوين مـ أو

لؼ  أيات يف أية لفذه تؾؿقح معـامروقدأيةهبذه جاء لؿاذا ؟شلءكؾ خا

لتل يـ همٓءٕن أية هبذهجلء ؟قبُؾ ا لشقطان اتخذوا الذ لقا ا يتف ءهوأو  وذر

لقاء مر: مـ اشقئً  لفؿ أن ضـقا إكؿا ،اهلل دون مـأو ۈ ﴿ :-- اهلل فؼالإ

 وهؿ فؽقػشركاء، أتخذ أن حاجة يف لست،﴾ۈ ۈ﴿كذلؽ،﴾ۈ

!لؾـاسمضؾقـ  ؟
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 بخؾؼ جلءلؿاذا،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: قال

ؿا لعظؿفؿا الجقاب: وإرض؟ السؿاوات  خؾؼ مـ أكثر العظؿة فقفؿا يرون وأهن

لسجقد طـاستـؽػفنبؾقس.كساناإل ؾؼتراب، مـ ؾؼُخ آدم ٕنٔدم: ا  وخ

إرض السؿاوات ة أكرب و ي  :-- اهلل قالاإلكسان، خؾؼ مـ دلقؾ وأطظؿ آ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

5 ]غافر: ،﴾ۅۋ 7]. 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ ققلف: ويف ﴾ېڻ ﴿ ققلف: يف

إرض السؿاوات أمر مـشلءيف تؽؾؿ مـ أن طؾك دلقؾ أية هذه يف،﴾ۉ  و

لقؾ بدون كمـف:ُيؼبؾ ٓفنكف لحس وأ شرطل د  السؿاوات خؾؼُأْحِضر مافٕ

إرض لقس ،و لقؾ ثؿة طـده و مر مـشلءيف يتؽؾؿ أن طؾك د إرض السؿاوات أ  .و

هذا لؽُ  طؾك رد فقفاأيًض  و قرهؿ والؿـجؿقـ فانا شقاء هذه يف يخقض مؿـ وغ  إ

: بدون ـده لقس ٕكفطؾؿ لقؾ ط لشلءطؾك يدل د  ؼؾلط وٓ حسل ٓيذكره، الذيا

ٕرض السؿاوات خؾؼ شفد ما قه وكذلؽشرطل، وٓ  ٓ بشلء يتؽؾؿ فؽقػ وا

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :-- ققلف ويف .يعؾؿف

ي ،﴾ې ې ې ېى قؼ وٓلل يـبغل وما أ يـ أتخذ أن بل يؾ لذ  ُيضؾقن ا

يؼ طـ الخؾؼ كً الحؼ صر تخذوهنؿ فؽقػون:مالش مـ شلن يفلل اأطقا كتؿ ت  لؽؿ أ

كً  لقاء اأطقا : يؼبؾف ٓشلءهذا -اهللسبحان -وأو يـف قدشلءهقولؽـالعؼؾ  ز

لشقطان   .ٕولقائف ا

فقف بقف و لضالقـ أنمفؿة،فائذّو تـ  هبؿ،آستعاكةتـبغل ٓالؿضؾقـ ا

لسقء بطاكة ـط الـفل فقف وكذلؽ رافؼة ا لسقء أهؾ وم  مجالسة طـ التحذير وكذلؽ ،ا
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لسقءأهؾ نهنؿ :ا يدون ٓف ًٓ  إٓ يجالسفؿ الذي اإلكسان يز  .خبا

هر بآسؿ جاءلؿاذا سمال،هـا وها ل أكف مع ﴾ې﴿ :ققلف يف الظا  :قا

 ؟«الؿضؾقـأشفدت ما»أية يفؼؾي ؿفؾ ﴾ۆ ۈ ۈ﴿

ه قال سؿ جاء :العؾؿ ؾأ هر بآ ـبقف الذم، إلفادة الؿضؿر مؽان هـا الظا  والت

فؿ طؾك ؿا اإلشارة فقف وكذلؽ ،الؿضؾقـ ققلف يف الؼبقح وصػ  وذكركا سبؼ ك

لؿُ أن نيُ  ٓالوالَض  ضؾا  يف ذكركاكؿا .ذلؽ طـ هنك -- اهللف ،هبؿاستعا

 ،﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: طؿران آل سقرة

 مؽؿـ وهق ،اإلكسان أطضاء مـ طضق هق الذي :العضد ﴾ې﴿ :قال ،[65طؿران: ]آل

تل الؼقة   اإلكسان. طؾقفا يعتؿد ال

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿

 ﴾ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ي ،﴾ائ ەئ﴿ ققلف يف اذكر أ  كادوا الؼقامة يقم لؾؿشركقـ اهلل يؼقل يقم و

يـآلفتؽؿ ـتؿ الذ لعبادة يف لل شركاء أهنؿ تزطؿقن ك صروكؿ ا قـ لققم ل ـصر قؾـا.ا  بال

 اطضدً  ،﴾ىۉ ې ې ې ې﴿ قال:قبؾفا أيةيف ٕكف

كً يعـل كصااأطقا يـالشركاءفليـ،ارً وأ  شركاء لؽؿ وأهنؿأطقان، لل أهنؿ زطؿتؿ الذ

قـصروكؽ يـ؟ؿس  مسائل: ﴾ائ ەئ﴿ ققلف: يفأن؟ هؿ أ

لقف،أضاففؿ لؿاذا :األًىلملسألْا --هلل شركاء لقسقا أهنؿ معإ

يقم)مثاًل يؼؾ لؿفؾؿاذا؟ يـالشركاءكادوا يؼقلو ائ ﴿ :قالو (زطؿتؿ الذ

 ؟﴾ەئ
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لقف أضاففؿ كؿاإ :العؾؿ أهؾ قال  هق إكؿا،-- هلل شركاء لقسقا أهنؿ مع إ

اء أهنؿ زطؿفؿ حد طؾك تقبقخ التبؽقت يف فزيادة -- هلل شرك يلفؿ،وال  أيـ أ

 ؟طـؽؿهؿ

يرأن مع ﴾ائ ەئ﴿ قدم لؿاذا :الجانَْاملسألْ  مويق)الؽالمتؼد

يـكادوايؼقل لذ  :العؾؿ أهؾ قال  (؟شركائلأهنؿ زطؿتؿ ا

لتفؽؿباب مـ هذا لتقبقخا يدل ،لفؿ وا  زطؿ فؾػظزطؿ: لػظ ذلؽ طؾك و

لشلء طؾك يطؾؼ أكف الغالبيف ى ائ ﴿ :-- اهلل قالفؾذلؽ الؽذب،ا

 .﴾ائ ەئ ەئ وئ

 ،محذوفان زطؿ ومػعقٓ مػعقلقـ، يـصب زطؿ ،﴾وئ ەئ﴿ ققلف:

ير لذيـ شركائل كادوا يؼقل ويقم» :الؽالم وتؼد  إصؾ يف ،«شركائل زطؿتؿقهؿ ا

لتؼدير هؽذا ـك لدٓلة﴾ىئ﴿ مػعقٓ ُحذف لؽـ ،ا  ققلف: ويف .طؾقفؿا الؿع

 كاكقا ماأن لفؿ سقـؽشػ ولؽـ شركاء، قالقس وأهنؿ كذهبؿ طؾكدلقؾ ﴾ىئ﴿

ناغرورً  إٓأولئؽ يدطقن قتربؤو ں ڻ ڻ ڻ ﴿ -- اهلل قال.مـفؿوس

 ،[166 ]البؼرة: ،﴾ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

يت لؿحاّج وتل ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﴿بقـفؿ ةا

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ وققلف: ،[167 ]البؼرة:،﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ڀپ پ پ پ ڀ ٻ

ڱ ڱ ﴿ :ويؼقلقن .[41-40 ]سبل:، ،﴾ڤٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ

قان: ،﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ى ﴿ :-- اهلل قال.[18 ]الػر

لئؽ دطافعاًل أي ،﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ لشركاءَ  أو يـا  كاكقا الذ
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صروهؿشركاء، أهنؿ يعتؼدون  فال ،«مـدم حقـوٓت» حقـئذٍ و ويخرجقهؿ، لقـ

بقد إصـام تؾؽتستجقب ،اتوالؿع لقائفؿ يـؽروهنؿ مـفؿ يتربؤون بؾٕو  و

 .مـفؿ ويػرون

هذا،﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ :قال  الؼصص: سقرة يف -- ققلف يف و

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

گ گ گ  گڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک ک ک ک

ص: ،﴾ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ لؼص  .[64-62]ا

ي،﴾ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿ :قال  التل وآلفتفؿ الؿشركقـبقـ جعؾـا أ

بدوها ؾؽً  حائاًل  ط مف لذي الحائؾ الحائؾ؟هذا ما .بقـفؿ يػصؾ او  ُجعؾ ا

لقؾأيـ.جفـؿ آلفتفؿوبقـ الؿشركقـبقـ لد لتلأية يفسقليت ؟ا لقؾ بعدها ا  طؾك د

لـار .جفـؿ هقهـا الؿقبؼأن د دخؾفامـ ،هؾؽةوا هللوالعقاذ-هؾؽفؼ  .-با

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ﴿

 جاء الؿجرمقن؟ بؼقلف صرح لؿاذا ،﴾ېئ ېئ ىئ﴿ :-- اهلل قال

هر بآسؿ يقم» :ةأي يرتؼد أصؾ أكف مع الظا لذيـ شركائل كادوا يؼقل و  زطؿتؿ ا

تجقبقا فؾؿ فدطقهؿ رءوا مقبؼا بقـفؿ وجعؾـا لفؿ يس  بؾػظ جاء فؾؿاذا ،«الـار و

قـ؟  :-اهلل رحؿفؿ- العؾؿ أهؾ قال الؿجرم

 «ورأوهؿ» هق الذي الؿضؿر مققع يف﴾ېې﴿الظاهربآسؿالؿجلء

  وهق كبقر جرم هذا وأن ،اإلجرام وهق العذاب بف استحؼقا بؿا سفؿتؾب   طؾك لؾدٓلة

 .د  الـ   اتخاذ
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 :--شقخ حافظ الحؽؿل لا قال

ــ ُذ اْلَعبْ  َخ ــَق ات  ـــَوْه ِ ــــــــ ــَر الل  ِد َغْق

 

ا         ــد  ــفِ  كِ ًي  ِب ــق  ـــ ُمَس   ِهلُمَضــــــ

 ر  ـــــــــــَيْؼِصــُدُه ِطـْــَد ُكــُزوِل الض   

 

ـــر   لِـــَدْفعِ  َأوْ  َخْقـــرٍ  لَِجْؾـــِ         الش 

ـــــِدُر   ْٓ َيْؼ ـــــَرٍض  ـــــَد َأي  َغ   َأْو ِطـْ

 

ـــفِ      ٓ   َطَؾْق ِ ـــُؽ اْلُؿْؼتَ  إ  ِدرُ ــــــــاْلَؿ لِ

ــَذلَِؽ اْلؿَ   ــِف لِ ــْع َجْعِؾ ـــَم   َدُطق  ـــــــــ

 

 

 ق  ــــــــِؿ َأِو اْلَؿْرُج ــــــــاْلُؿَعظ  َأِو     

ـــُع   ِؾ ـــِف َيط  ـــْؾَط ًك  ِب ـــِ  ُس ـــل اْلَغْق   ِف

 

 

ـْ  َضِؿقرِ  َطَؾك    (1)َزعُ ـــــــــَيػْ  إَِلْقـفِ  َمـ

بقر الظؾؿ مـ ذافف  ام ومـ الؽ يًض  .اإلجر  :ققلف يف الظاهر بآسؿ جاء اوأ

لدلقؾ هذا ﴾ی﴿ لذي ا لـار هق الؿقبؼ أن طؾك لؽؿ  ذكرت ا  الؽالم تؼدير أن مع ،ا

ؾـا» :يؼقل أن الؿػرتض جع ـقا ورأوها امقبؼً  بقـفؿ و  :قال فؾّؿا «امقاقعقه أهنؿ فظ

لـار هق الؿقبؼ أن طؾك دل ﴾ېئ ېئ ىئ﴿ ېئ ېئ ﴿ :قال .ا

لعقاذ- جفـؿ وتراهؿ طقـ، رؤيا يروهنا وهؿ،﴾ىئ  الغقظ، مـ تؿّقزُ  وتؽاد -باهلل وا

ؽؾؿفؿ اصقتً  لفا ويسؿعقن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ :-- اهلل قال .وت

ٿ ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀپ پ

ق،﴾ڤٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   [14-12 ان:]الػر

ؾؿ 3 ]ق: ،﴾جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿جفـؿ وتتؽ 0]. 

هـا ،﴾ىئ﴿ :-- اهلل قال يـ بقـ خالف وها لؿراد يف الؿػسر  ،ـبالظ ا

لظـ هق هؾ ل بابف طؾك ا يا ـد ٕن ؟آحتؿالقـ أحد ترجقح هق ذ و الشؽ ط  ىَتسا

                                                           

قل، حافظا (1) ح سؾؿ القصقل إلك طؾؿ إص ج الؼبقل بشر لحؽؿل  كظر: معار ؾل ا -بـ أحؿد بـ ط

-، (1/3  هـ.141 ،الدمام –ط دار ابـ الؼقؿ  ،(3
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لظـ ن،آحتؿآ مرٍ  َرَجَحان :ا اد ففؾ أمر، طؾك أ لؿر يـ قٌالن ؟القؼقـ بف ا  :لؾؿػسر

لظـ :األًل القٌل ـدهؿ زال ٓ أهنؿ وهق بابف، طؾك ا م ط - اهلل رحؿة يف ؾأ

- لرحؿات لتـز   مـ يرون مؿا قرات، ا  أكزل رحؿة، ئةَ امِ  -- هلل فنن والخ

لبفائؿ والحققان ؼالخؾ هبا يرتاحؿ واحدة مـفا رفع حتك وا  بـفاا طـ حافرها الدابة ت

 رأسف يرفع يتطاول الشقطان حتك ،اجزءً  وتسعقـ تسعة طـده وأبؼك ،هتؾؽف أن خشقة

رة مـ كف أن يريد ،اهلل رحؿة مـ يرى ما كث حؿة تدر  يرحؿـا أن اهلل فـسلل .اهلل ر

يتجاوز  !وطـؽؿ طـا و

لب الؿرادنإ :القٌل الجانُ ـّ ا ي،قـالقؼ :ظ  أهنؿ فتقؼـقاالـارالؿجرمقن ىفرأ أ

هذا .مقاقعقها ثر ققلو يـ أك ن ،الؿػسر ـّ أ لظ ادا لؿر  .القؼقـ بف ا

ؿ جفـؿ رؤية يف الفائذّ فؿا ل  مـ ولؽـ قرهؿمصهلبعد؟ فقفايؼعقاو

لحزنالفؿتعجقؾباب لـػسلوإلؿ ،وا  فؽقػ-باهلل والعقاذ-دخقلفا قبؾ لفؿ ،ا

 سقؽقن أهنؿ تقؼـقا ،﴾ىئ ىئ ی﴿: -- هللا قال!؟دخؾقها إذا

صقرهؿ بذون فقفا سُقؾؼقن وأهنؿ فقفا سقؼعقن وأهنؿ،إلقفا م قـ -اهللقال .فقفا وس

-: ﴿[9-8 ]الؼارطة: ، ﴾ڇ ڇڍ چ چ چ ڇڇ. 

يـ ققالأ مـ ققلطؾكققؾ لـاريف يفقي كفإ :الؿػسر هلل والعقاذ-رأسف أم طؾك ا  ،-با

دفعفؿ فقفا َفُقْؾؼك ؽة وت   .الؿالئ

ر: ،﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿ :-- اهلل قال  يدفعقن [13 ]الطق

هلل والعقاذ- وغؾظة وققة بشدة  يجدوا لؿ أي ،﴾ی ی ی جئحئ﴿ ققلف: .-با

كً  ـصرفقن امؽا لقف ي لقققع طـ فُقَصرفقن ،إ يؼً  يجدوا ولؿفقفا، ا  طـ يصرففؿ اصر

لقققع لك لطريؼا بؾجفـؿ، يف ا لٌؾ  جفـؿ إ هللوالعقاذ-لفؿ معبدٌ  مذ   .-با
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يره ،َحْذفمالؽاليف ،﴾ی ی ی جئحئ﴿ قال:  أهنؿ فظـقا» :تؼد

اف آكؼالبوحاولقا مقاقعقها كصر آ  .«امصرفً  طـفا يجدوا فؾؿ طـفا و

لـارمـ وإياكؿ يجقركا أن -- اهلل كسلل لـارمـ أجركا الؾفؿ ،ا  ،ا

لـارمـ أجركاالؾفؿ لـارمـ أجركا الؾفؿ ،ا االؾفؿ ،ا ك  إلقفابقرّ  وما الجـة كسللؽ إ

لقفا قرب وماالـار مـ بؽ وكعقذ وطؿؾ، ققل مـ ، ققل ـم إ رف ربـاوطؿؾ  طـا اص

اهبا إنجفـؿ طذاب مً  كان طذ مً  امستؼرً  ساءت إهنا اغرا  .اومؼا

 

 

* * * 

 

 

 

  



 161 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

  

  الذرس الثالث عشر
(32-34) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺٺ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

 .﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

 ﴾پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

لؽريؿ: وسبؼ أن ذكركا لؽؿ يف بداية  هذه أيات تتعؾؼ بالحديث طـ الؼرآن ا

لسقرة لسقرة ،هذه ا هذه ا مـ  صد إساسل  لتعقّ  ،أن الؿؼ لػتـ وا مـ ا لػرار  مـفا، هق ا ذ 

لقس يؿ. قال  و لؼرآن الؽر لػتـ إٓ التؿسؽ با مـ ا ة شلٌء يـجل   :--ثؿ

ـ َة َرُسقلِفِ » ْؽُتْؿ بِِفَؿ : كَِت َب اللِ َوُس قا َم  َتَؿس  ـْ َتِضؾ  ـِ َل  .(1)«َتَرْكُ  فِقُؽْؿ َأْمَرْي

لؿا قبؾفا  اسبتوامنهذه أية  ،﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :--قال اهلل 

ًٓ  --أن اهلل  مقا هنؿ أكثر أ لؿسؾؿقـ بل لػؼراء مـ ا يـ طؾك ا لؽافر  لؿا ذكر افتخار ا

                                                           

در (1) امع، باب الـفل طـ الؼقل بالؼ لج وحسـف إلباين  (.1874) ،أخرجف اإلمام مالؽ يف الؿقصل: كتاب ا

 (.186) ،مشؽاة الؿصابقح
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لؿممـقـ، وقد بق  اوأتباطً  ة ا لس مجا يستؽربون طـ  كػقن و يل وأهنؿ  فساد  --ـ اهلل ، 

مثؾ الرجؾقـ ومثؾ  إمثؾة يف  ضرب لفؿ  مـ طدة وجقه: ف ة  لباصؾ شبففؿ ا ققلفؿ ودفع 

لحقاة ا ؾؿ بعد ذلؽ طـ طداوة إبؾقسا لشقطان ،لدكقا: ثؿ تؽ هذا سبقؾ ا . إلخ ...وأن 

الحجج. -- فؿا ذكره إمثؾة وسقق  ثقؾ وضرب  لتؿ مـ باب ا  هق 

كا وبق   ،﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ وققلف: كقطـا وكرر ي  ّ أ هذا الؼرآن لؾـاس مـ ـ يف  ا 

لقب مختؾػة وأسا تدوا  إمثال بعبارات  يتعظقا ويف تذكروا و لقعؼؾقا وي تـقطة  م

ي  وبقا.مو

، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :هـا يف سقرة الؽفػ --قال اهلل 

اء قال:  --بقـؿا ذكر  اإلسر  ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿يف سقرة 

لف:  ،[89]اإلسراء: هـا يف قق يِؿ  ؼد لت هذه أية؟ ﴾ڄ ڄ ڃ﴿فؾؿاذا جاء با  يف 

لؽريؿ، ورفعة شلك تـقيف بشلن الؼرآن ا هـا فقف ال طؾقهف الجقاب: ٕن الحديث   ،و

مثؾةو ،أولك وأجدر، وأكف مصدر الفداية فقف ضرب إ هـا.فؾذلؽ قُ  ،جاء  م  قال:  د 

هـا بشلن الؼرآن، خالف أية التل يف سقرة  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ تـقيف  فؽان ال

اء.  اإلسر

سبة جؿؾة ،﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :--قال  مـا ڀ ﴿ هـا اكتفك الؽالم، فؿا 

الؽالم ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ هذا   ؟بعد 

تـاسبالج تك ي محذوف ح هـا يف أية كالم  الؽالم و ،هناية أيةمع  قاب: 

لقا فقف»الؿحذوف يؼدر بؼقلف:  مثٍؾ فجاد مـ كؾ  لؾـاس  لؼرآن  هذا ا ؼد صرفـا يف  ل  ،«و

يتضح الؽالمو ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿ثؿ قال:    .هـا 
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هـاؾِ ختُ اُ  ﴾ڇ ڇ﴿ :--قال  الؿراد باإلكسان    قٌلني:طؾك  ػ يف 

اد ب القٌل األًل: لؿر فر.ا الؽا  اإلكسان هـا 

اد ب القٌل الجانُ: لؿر هـا ا يصؾح أن يطؾؼ  ،جـس اسؿاإلكسان  مـ  فقشؿؾ كؾ 

هذا اإلكسان.  طؾقف 

يظفر  ؾؿ-لؽـ الذي  لقؾ يف  -واهلل أط لد الؿراد بف الؽافر: وا هـا  اإلكسان  أن 

تقـ قال:أيات،  فدل  ،﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿ بعدها بآي

فر هـا الؽا لؿراد باإلكسان  مـ  .ذلؽ طؾك أن ا لصحقح  ما جاء يف ا ُيشؽؾ طؾقف  لؽـ قد 

 
 

يث َطؾِل لٍِب  حد ـَ َأبِل َصا  -- ْب
ِ
قَل اهلل َرَقُف صَ  --: َأن  َرُس

َة بِـَْت    َوَفاصَِؿ
 

لـ بِل ًة، َفَؼاَل:  --ا َق ِن؟»َلْقَؾ َ ُتَصؾ  َفُؼْؾُ : َي  َرُسقَل اللِ، « َأٓ

ـَ ُقْؾـَ  َذلَِؽ َوَلْؿ َيْرِجْع إَِلل   ًً ، َأْكُػُسـَ  ِبَقِد اللِ، َفنَِذا َش َء َأْن َيْبَعَثـَ  َبَعَثـَ ، َف ْكَصَرَف ِحق  َشْق

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿َسِؿْعُتُف َوُهَق ُمَقلٍّ َيْضرُِب َفِخَذُه، َوُهَق َيُؼقُل: ُثؿ  

 .(1)«﴾ٺٺ

يـ طؾك الؿسؾؿقـ ُل ـز  هؾ تُ  :مسألْهـا  فر تل وردت يف شلن الؽا ؟ أيات ال

 الجقاب فقف تػصقؾ:

تل جاءت فقفا أيات يف شلن  الصػة ال يـ مشرتكة بقـ إذا كاكت  فر الؽا

يـ فر الؽا قـ و لؽافر.فقجقز أن تُ  ،الؿسؾؿ مـ وطؾك ا لؿم  ْطَؾؼ طؾك ا

يـ فر تصة بالؽا الؿممـقـ ،أما إذا كاكت مخ مثال لق  .فال يجقز أن تطؾؼ طؾك 

                                                           

لتفجّ  (1) اب ا اري يف كت لبخ جف ا خر  أ
 

لـ بِل ِض ا َتْحِري اُب  ـْ َغقِْر  -ملسو هيلع هللا ىلص- د، َب
ِ لـ َقافِِؾ م ْقِؾ َوا ؾ  ل الَِة ا َؾك َص َط

اٍب   (.1137) ،إِيَج
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يجقز أن  ،كاكت أية يف الحديث طـ الشرك يـ: فال  لؽافر مختص با لشرك  فحقـئٍذ ا

ـقـ: لؽـ  الؿمم مثاًل ة أيتطؾؼ أية طؾك  لؿختصة بشلء بشري،  لجدل يؼع  ا  ا

فر مـ الؽا يُ ئفحقـ ،مـ الؿسؾؿ ويؼع  يجقز أن  مـ ويف ذ   ستشفد بأية يف حؼ الؿم

فر. الؽا  حؼ 

هذا اسؿ  ،﴾ڀ﴿: يف ققلف ،﴾ڀ ٺ ٺٺ﴿: --قال اهلل 

فقف كثقر وفقف أكثر، يعـل  لتػضقؾ طؾك  تػضقؾ،  اسؿ ا  بابف؟ ففؾ 

ثر ،الجقاب: ٓ قر وأك لتػضقؾ  ،لقس هـاك مػاضؾة بقـ كث إكؿا هـا جلء باسؿ ا

ثر الؼصد مـف الؿبالغة يف شدة جدل اإلكسان ،أك الـزاع و الؿحاورة و لك   ،وجـقحف إ

 هذا الؿؼصقد.

العؾؿ طؾك جقاز إصالق لػظ الشلء طؾك  ﴾ڳ﴿ققلف:  تدل بعض أهؾ  اس

 .اإلكسان

ةً  ،﴾ٺٺ﴿: --قال اهلل  مخاصؿ لًة و مجاد ي  ًة:  ،أ هذا واقٌع حؼقؼ و

ن كسان كثقرً ف لقُ ن اإل يجادل  ما   !فسبحان اهلل، ر كػسف، أو لؿجرد العـاد وكحق ذلؽظفِ ا 

لؽ حذّ  لذ ؿفؿ اهلل-ر السؾػ و لجدال -رح  . مـ ا

ما ُأويت أح»: -- لحسـ البصريقال ا كف  لتقفقؼ لجدل إٓ ُح د أ رم ا

 .«لؾحؼ

بلقال  لـ ـْ َتَرَك اْلِؿَراَء »: -- ا ـ ِة لَِؿ َأَك  َزِطقٌؿ ِبَبْقٍ  فِل َرَبِض اْلَج

مقؿة .(1)«َوإِْن َك َن ُمِحؼ   لجدال صػة ذ اإلكسان  ،دائًؿالقس  ، ولؽـفا لؽـ أن يلخذ 

                                                           

ـِ اْلُخؾُِؼ  (1) دب، بَاٌب فِل ُحْس ـ أبل داود.4800) ،أخرجف أبق داود يف ســف يف كتاب ٕا ـ يف سـ ٕلباين حس  (، قال ا
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ة.   مقؿ لذ لصػات ا مـ ا لجدال يف كؾ شلٍء ففذا  كف ا يد  د

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

لـاس لؿاذا  يؽقنوجاء بؾػظ ا لؽالم  ير ا مع أّن تؼد لظاهر،  فر آسؿ ا ولؼد » :أض

 ًٓ كسان أكثر شلٍء جد مثؾ وكان اإل مـ كؾ  لؾـاس  لؼرآن  هذا ا مـعفؿ أن  صرفـا يف  وما 

ى ويستغ مـقا إذ جاءهؿ الفد  ؟«روا رهبؿػيم

العؾؿ: ض أهؾ    قال بع

هـا لـاس  هـا لػظ مغاير طـ  :إكؿا جلء بؾػظ ا  ،الـاس يف صدر أيةٕن الـاس 

هـا يف أية إولك  ققؾ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿فؼقلف:  لـاس  الؿراد با

استـؽػ طـ  --مـ كان يف طفد الـبل  لقحل وجادل، و مؿـ حضر ا

لثاكقة مجالسة ة ا لـاس يف أي ﯀ ﯁﴿ الؿممـقـ. بقـؿا ا لؿراد  ،﴾﮿  لـاس. ا  طؿقم ا

اد ب ،﴾﮿ ﯀ ﯁﴿ قال: لؿر لـاس هـا طؾك ا ـد أهؾ العؾؿ: قٌلنيا  ط

، --ققؾ الؿراد هبؿ الؽػار والؿشركقن يف طفد الـبل  القٌل األًل:

 .-- ما جاء بف الـبل ﴾ې ې ې﴿ققلف: يف ويؽقن الؿراد بالفدى 

العؿقم القٌل الجانُ: هـا  اد بالـاس  لؿر بل  ،ققؾ ا فقف الؽػار يف طفد الـ -فقدخؾ 

- ،الفدى اإلسالم الؿراد بفقؽقن  ،ويدخؾ فقف الؽػار يف إمؿ السابؼة

.  بؿعـاه العام

ستغػار مـ  ،﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :قال لقس آ أ
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 الفدى؟ الجقاب: بؾك.

آستغػار؟ هـا  رم اهلل فؾؿاذا ذكر  مـ ك هذا   -الجقاب: لػتح باب التقبة لفؿ، و

- باده فضؾف ورحؿتف بع  ة.تقبأن يػتح لفؿ باب ال ،و

معـا بعد  لذلؽ سقليت  هلل-و : --يف أيات الؼادمة ققلف  -إن شاء ا

 .﴾ھ ھ ھ ےے﴿

هذا مـ فضؾ اهلل  مـ   --و مف ورحؿتف و لذيـ ػتح ٕأن ي ،تفوكر لئؽ ا و

بقؾف لـاس طـ س لقا يصدون ا أو لتقبة.، ويجادلقن يف آياتف، هءويعادون   باب ا

لذلؽ لؿا قال اهلل  ژ ڑ ڑ ک ک ﴿يف سقرة الؿائدة:  --و

ئدة:  ،﴾ک ک گگ هذا الؼقل طظقؿ فكّ أمع  بعدها؟ ماذا قال ،[73]الؿا معـا أن  بؼ   .س

ئدة:  ،﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ﴿قال:  ]الؿا

ة اهلل  .[74 مـ رحؿ ٌيَؼـّط الـاس  ي  لذ ُيُغؾؼ طؾقفؿ باب ا --فا لتقبة، ففذا إكسان و

يػؼف شقئً  مـ كتاب اهلل ٓ  سـة الـبل  ،--ا  مـ   . بؾ يـبغل--وٓ 

يرغ  لف  ة، وأن  لتقب لؾـاس باب ا يػتح  يذكر لفؿ مـ ، --بفؿ يف رحؿة اهلل أن  وأن 

فنن اهلل  لتائب،  بده ا ده وإقبالف طؾك ط فضؾف وجق يػرح بتقبة طبده  --رحؿتف و

لقف  .إذا تاب إ

مـ فضؾ ا لقف --هلل ففذا  لتقبة ودطاكا إ لـا باب ا مـ  ،أكف فتح  وأكف يؼبؾ 

لقف.  يتقب إلقف ويموب إ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: --فؼال اهلل 

﮺ ﮹  ﮻ ﮼ ﮽ ﴿: الق، ثؿ ﴾ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸
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5]الزمر: ،﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ثؿ قال:  ،﴾﮾ ﮿ 3-5 5]. 

 ؟﴾ڤ﴿تلمؾ لؿاذا جاء بؾػظ  ،﴾ٹ ڤ﴿ :--قال اهلل 

مثاًل  يستغػروا » واكظروا طظؿة الؼرآن لؿ يؼؾ  يستغػروا اهلل أو  إذ جاءهؿ الفدى و

فؿ إلقف  «خالؼفؿ  .--فلضاف

العطػ ورحؿتف واإلقبال والتقد   ،جاء بؾػظ الربقبقة لؾعـاية والرطاية هبؿ -د و

-  .هبؿ 

  .﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿: -- قال اهلل

هذه أية ـك   ثالثْ أقٌال:طؾك  ،اختؾػ الؿػسرون يف مع

نذا أتاهؿ  القٌل األًل: تك يلتقفؿ العذاب، ف مـقن ح إن همٓء الـاس ٓ يم

مـقا ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ :--ٓ يـػعفؿ إيؿاهنؿ لؼقلف وحقـئٍذ  ،العذاب آ

 .[201]الشعراء:  ،﴾وئ ۇئۇئ

ـك أية القٌل الجانُ: لـاس أن يممـقا إٓ الذي مـع إولقـ و»: مع مـع ا ما 

لعـاد وتؽذيب الرسؾ مـ ا  . «قبؾفؿ، 

ير أ القٌل الجالح: ةيؽقن تؼد لـاس مـ اإليؿان إٓ صؾب مجلء » :ي مـع ا وما 

مـ اإليؿان ،العذاب امتـاطفؿ  لقـ طـد   . «كؿا أتك إو

هلل-ذكرها الؿػسرون  ثالثْ أقٌالففذه  هذه أية. والؽؾ  -رحؿفؿ ا ـك  يف مع

 .محتؿؾ

ـل طادة إولقـ. ،﴾ۓ ڭڭ﴿ قال: ڦ ڦ ڄ ﴿قال  يع

العؾؿ: "أو"ققلف  ،﴾ڄڄ ٕهؾ  ة أققال  تخققر أوٓ؟ ثالث  هؾ هل طؾك باهبا يف ال
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ـك ﴾ڦ﴿ القٌل األًل: قؽقن تؼدير فهذا كثقر يليت يف الؼرآن،  ،«القاو» :هـا بؿع

اب قباًل » :أية قـ ويلتقفؿ العذ ة إول سـ  . «إٓ أن تلتقفؿ 

الشقئقـلقق ﴾ڦ﴿ القٌل الجانُ: ڤ ﴿هذا  إما يؼع ، فتؽقن طؾك باهبا،قع أحد 

  .﴾ڦ ڄ ڄڄ﴿أو يؼع  ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

الؽالم ،لؾتبعقض ﴾ڦ﴿: القٌل الجالح ير  فؿ سـة » :فقؽقن تؼد تلتق يؼع أن 

اب ببعضفؿ أخربعضفؿ، ويؼع البإولقـ فتؼع   . «عذ

هلل-ن واختؾػ الؿػسر ،﴾ڄ ڄڄ﴿ ققلف: لؿراد يف  -رحؿفؿ ا ا

هـا اب   قٌلني:طؾك  بالعذ

بعضفؿ  القٌل األًل: هق طذاب أقال  اد بالعذاب هـا  لؿر رة.ا  خ

لدكققي.قال  :الجانُالقٌل  اب ا العذ اب هـا هق  اد بالعذ لؿر  ا

ِ هذه أية يف حؼ كػار قريش  ك يـ أ لذ فجاءهؿ  ،ػقا مـ مجالسة الؿسؾؿقـا

كققي هدوه يف بدرٍ  ،العذاب الد يدُ فؼُ  ،وشا لقـ تؾ صـاد ة إو يؽقن سـ هؿ، فحقـئٍذ 

كقا يحصؾ لفؿ يف الد هذا  يعـل يؼع  ،وققع العذاب،  ولؽـف طؾك درجات متػاوتة، 

مـ العذاب، ثؿ بعد فرت ،ًقامرتاخ العذاب، ثؿ بعد فرتة يؼع شلء  مـ  ة يؼع يؼع شلء 

العذاب.  شلء مـ 

ًة واحدًة،  ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿أما ققلف:  يلتقفؿ مرًة واحدًة ودفع يعـل 

اءات القاردة يف ققلف صرف طؾقف الؼر هذا الؿعـك يت  قشاءتان:فػقفا  ،﴾ڀ﴿ :و

لباء بؽسر الؼاف ﴾قَِبًل ﴿ القشاءّ األًىل:  ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿ وفتح ا

ـك أية طؾك هذه الؼراءة  كف»فقؽقن مع يرو ًة  يـ عا م هفؿ  مام وجق لعذاب أ  ،يلتقفؿ ا
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يروكف أمام أطقـفؿ فقؽقن مؼاباًل   .«لفؿ 

ف  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿ القشاءّ الجانَْ: تل كحـ كؼرأ هبا بضؿ الؼا ال

لباء هذه لفا  ،وا  معنَان:و

معـك الؼراءة بؽسر الؼاف وفتح الباء  املعنٓ األًل: ؿ  ﴾ڀ﴿كػس  أن يلتقف

كف هفؿ فقرو مام وجق يـًة أ معا لعذاب  ـل ،ا  .يؼابؾفؿ :يع

لباء املعنٓ الجانُ: وا ي ،جؿع قبقؾ ﴾ڀ﴿ بضؿ الؼاف  كقطً ا، صـػً صـػً  :أ ، و ا ا

ةً ا وأصـافً كقاطً أي يلتقفؿ العذاب أ، اكقطً  مختؾػ فؿ العذاب يتؾق بعضفا بعًض  ،ا  ا. يلتق

كقاطً  كقاطً  اأ لخقف، اأ لجقع، و، تارًة با با لسؿاءوتارًة  مـ ا ان    .إلخ. ..تارًة بحسب

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :--قال اهلل 

لذلؽ إذا جادل ،﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ لـاس و وطاكدوا  ا

استـؽػقا طـ قبقل طبادتف صؾبقا أيات و رة ،رسقلفؿ و مباش لذلؽ  .يلتقفؿ العذاب  و

مـ  ػار قريش  بل لؿا صؾب ك هبً  أن يؼؾب --الـ لصػا ذ ا، أو لفؿ جبؾ ا

هبً  ة ذ مؽ مـقا فنكف بطحاء  ؼال سا فجاءه جربيؾ فلخربه أكف لق فعؾ ولؿ يم قفؾؽفؿ، ف

لـبل ن  .-ٓ :(1)-ا مـق يم كبقائفا وٓ  مؿ طؾك أ ما تستعصل إ فحقـئٍذ طـد

لعذاب مباشرًة  يلتقفؿ ا لؽ،  چ چ چ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ﴿بعد ذ

ڑ ڑ ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

ۇ ۆ ۆ ﴿ :لؿائدةكؿا يف قصة سقرة ا ،[120-117]الشعراء:  ، ﴾کک

ـل ،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې هؾ تستطقع : يع

لسؿاء "تدطقه"أن تسلل ربؽ  مـ ا مائدًة  يـزل طؾقـا  ى ى ائ ائ ەئ ﴿ أن 

                                                           

أحؿد يف مسـده (1) ؾك شرط مس2166) ،أخرجف اإلمام  قال إلباين صحقح ط  (.1158) ،ؾؿ يف الصحقحة(، و
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: --إلك أن قال اهلل   ﴾..ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ  ەئوئ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿

ئدة:  ،﴾چچ ولؿ  .[115-112]الؿا لئؽ الؽػار  أو فاذا جاءت أيات وما صؾبف 

مـقا  .-- يفؾؽفؿ اهلل ،يم

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

هذه أية لؿا قبؾفا؟ الجقاب: مـاسبة  يؼقل لفمٓء الؽػار  --كلن اهلل  ما 

يصد   تك  يػعؾقا هبؿ كذا ح يات وأن  مـ أكبقائفؿ أ لذيـ صؾبقا  --فقؼقل اهلل  ،ققهؿا

 ٌلؿرسؾقـ شلء كبقاء وا لأل لقس  لقس بليديفؿ أن  :  يدون، و مـ هذا الذي أكتؿ تر

بتؿ، تل صؾ لذي أطده اهلل يلتقا لؽؿ بأيات ال لقس بليديفؿ أن يققعقا العذاب ا  لؽؿ، و

لقس ل لك طبادهتؿ، و لقس لفؿ أن يدطقكؿ إ لك ما صؾبقا مـ  فؿو امفؿ إ قبقا أقق ن يج أ

الؿؼرتحة أو كحق ذلؽ هذا ،أيات  مبشر ،لقس لفؿ  ؼطون ومـذروإكؿا هؿ   ،ن ف

هذا.و  لقس لفؿ 

لذلؽ  اء لؿا قالقا --اهلل قال و ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: يف سقرة اإلسر

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

تل تبقـ طـادهؿ ، ﴾گ گگ لك صؾباهتؿ ال ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ اكظروا إ

ن ف ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ؿاذا كا

لرد رسقل أكا بشر  .[93-90]اإلسراء:  ،﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾﴿ ؟ا

قبقكؿ  يستطقعقن أن يج ـل أشقاء ٓ أستطقعفا: فؾقس لألكبقاء شلء قط، ٓ  تطؾبقن م
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مـ أيات، وٓ لك ما تطؾبقكف  تحدثقن طـف مـ  إ تطقعقن أن يجؾبقا لؽؿ ما ت يس

هقد .العذاب مصداقف يف سقرة  هذا  ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ :-- و

كقح ب ،﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ -ؿاذا رد طؾقفؿ 

-  3]هقد:  ،﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿ :قال؟ 2-3 هذا إمر  ،[4 لقس لل يف  أي أكا 

سبة  لقس لألكبقاء إٓ  .﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿شلء: فجاءت مـا

الؿفؿة أخرى لألكبقاء والرسؾ .هذه  فقف تسؾقة  تل بعدها تدل  ،و الؽؾؿة ال ما هل؟ 

ما أن  طؾقفا يات  ة اإلقـاع وجؾب أ ل محاو لجدال و لبالغ فؼط. فحقـئٍذ ا فؿ ا مفؿت

ئدة: ،﴾ک ک گ گ گگ﴿فؼط  ،يـػع قد اهلل  .[99]الؿا ثؿ  ،--والفداية ب

اد أهنؿ ٓ يزالقن  يجادل جلء بالػعؾ الؿضارع ،﴾چ﴿قال:  رار، والؿر لالستؿ

القن يؼاتؾقكؽؿ ويجادلقكؽؿ  ستطاطقا، ٓ يز يـؽؿ إن ا ردوكؿ طـ د تك ي لقكؽؿ ح يجاد

يقم يلتقن بشبفات ،ويحاولقن أن يثـقكؿ ؾ  يقم يطؾبقن اقرتاحات وآيات ،وك  ،وكؾ 

لك ققام الساطة دهنؿ إ كتؿ طؾك الحؼ ومسؾؿ يؼقلقن ما .وهؽذا دي لؿاذا أكتؿ  ،نقدام أ

اء مثاًل  ٕهنارقالؿسؾؿ ؟فؼر لخقرات وإمطار وا ـدهؿ ا لدكقا إلخ  ...ن ما ط  بعؽسيف ا

الؽػر كً  ،جدال فؼط ،بالد  أحقا لقصدوا الـاس طـ يستخدمقن هذا ا و يـ اهلل الجدال  د

-- .ت لشبفا  فقلتقن با

مـ جفادهؿ  العؾؿ: جدال الؿـافؼقـ والؽػار بالحجة أفضؾ  لذلؽ قال أهؾ  و

لسـان.  با

مفؿ جدً  مر  لؾـاس أ لحؼ  الؿخالػقـ إن بقان ا اإلكسان طؾك أذى  يصرب  ا، و

يـ يف بقان اإلسالم كد لك-ويؿتثؾ ققلف  ،والؿعا عا ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: -ت

لبالغ فؼط، --لكت أيفا الداطقة إلك اهلل ف ،﴾ڈژ الفداية بقد  لقس لؽ إٓ ا
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ص:  ،﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿ ،--اهلل  لؼص قال  .[65]ا

لباصؾ ،﴾چ چ ڇ ڇ﴿: --اهلل  لؿاذا جلء  .أي جدالفؿ با

لباصؾ ﴾گ﴿بؼقلف  الفؿ با أن جد هذا هق إصؾ ؟فؿعؾقم  الفؿ لقس ف ،ٕن  جد

لإلسالم،  ستجابتفؿ  لديـ وطدم ا لـاس طـ ا رفقا الحؼ، بؾ ٕجؾ دفع ا ٕجؾ أن يع

 ّ لتعـ مـ باب ا لباصؾ؟ت. فؽقػ جداو  لفؿ يؽقن با

العؾؿ: هذا سحر،  قال أهؾ  لقن  يؼق ارًة  هذا شعر، وت لقن  يؼق لقن وتارًة  يؼق تارًة 

قر إ لـبل وولقـ، هذا أساص وحاشاه طؾقف  ،بلكف مجـقن --مرًة يصػقن ا

هذا  لقن  يؼق تارًة  ُيبعث بشر! و هذا بشر وكقػ  لقن  يؼق لؽ، ومرًة  لسالم ذ لصالة وا ا

 اختالق... إلخ.الذي قالف محؿد إكؿا هق 

ه لك فائذّ: ـاو ل إ لك اهلل ا يستخدمقن كػس أن  اطؾؿقا --دطاة إ ر  الؽػا

لخُ  ،الطريؼة كػس ا لصد  أإٓ  ،طكو لقسائؾ يف ا هؿ ا لديـ هنا تتغقر طـد فق فوإٓ  ،طـ ا

ة. لساط لك ققام ا يسقرون طؾقف إ يٌؼ  لدلقؾو صر  :يف سقرة الذاريات --قال اهلل  ،ا

هد يف ،﴾ڀ ڀ ڀٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿  التلأية  الشا

لذاريات 5]الذاريات: ﴾ٺ ٺٺ﴿: بعدها يف سقرة ا 2-5 ـل ،[3 ك بعضفؿ هؾ وص   :يع

الؽالمهبذا؟  كؾؿا جاء رسقل قالقا كػ ابعًض  .. إلخ، وهؽذا ،.مجـقن ،ساحر ،س 

لك ققام الساطة لك الحؼ وبقـ لفؿ الحؼ، قالقا ،وإ فدطاهؿ إ جاءهؿ داطقة    :كؾؿا 

مجـقن مُ  ،هذا  تختؾػ فؼط  ،كػس الطريؼة ،وهذا كذا ،هذا رجعل ػ،تخؾ  هذا 

الؿخالػقـ يتعامؾ مع  لؽريؿ يستطقع أن  مـفج الؼرآن ا يتؼـ  لذي  لذلؽ ا لقسائؾ، و  ،ا

ه دهنؿ.و  ذا دي

لؿبارك  تلمؾ ،﴾ڇ ڇ ڍڍ﴿: --قال اهلل   ،﴾ڇ﴿ كؾؿةأيفا ا
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لجؿقؾةهذه اكظروا  اإلزالةو ،الؽؾؿة ا ً  هـاكلؽـ  ،معـاها اإلبطال و أن  :ك زائد وهقمعـ

قروا الحؼ لئؽ يسعقن بلن يغ لقجقد هنائقً  ،أو مـ ا يؾقه  يز هذا هق هدففو ؽؾ ا،  ؿ وب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿قال:  --جفد، ولؽـ اهلل 

قبة:  ،﴾ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 3]الت ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿وقال:  .[2

يريدون أن يزيؾقا  .[8]الصػ:  ،﴾کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک همٓء  و

مً  لحؼ تؿا ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴿قال:  ؟ؿولؽـ بؿاذا رد طؾقف، اا

تئسقا حقـؿا تـظرو .[81]اإلسراء:  ،﴾ڻڻ لؿـافؼقـ نفؾذلؽ ٓ تب لؽػار وا  ،َجَؾد ا

يـ وققهتؿ وصربهؿ لـاس طـ الد ٌة طؾك أن ،وسعقفؿ يف صد ا هذا طالم نن  -اهلل  ف

- .يـف ة. ُيظفر د لؿـافؼ وطجز الثؼ مـ َجَؾد ا كعقذ باهلل  لؽ  لذ  و

 ،اكظروا ختام أية ،﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿: --قال اهلل 

لذي يريدوكف ومـ جدال مـ دحض الحؼ ا  فؿ؟ألقس اتخاذ أيات 

يـ فائذّ:لؽـ هـا  يستخدمقن أسؾقب التشقيف لؾد همٓء  لقس فؼط ، أن  و

يريد يـ،  لد يبطؾقا ا إلسالم ونيريدون أن  يـ يف أذهان  ،أن يشقهقا صقرة ا والد

لـاس، ويب لقس حؼً  قنقـا لشلء  هذا ا هذا  ،الفؿ أن  مـ شدة تـػقر  -والعقاذ باهلل-و

لـاس طـ الحؼ.  ا

ي ﴾ۉ﴿ قال: ؾقا :أ اإلكذار مـ  ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿ جع لقس  أ

ٔيات؟ يسؿقف العؾؿاء ا مـ أيات، هذا ما  ؾك  :الجقاب: بؾك هق  ططػ الخاص ط

العؾؿ:. العام  قال أهؾ 

لٌة طؾك تقغّ  تخذون آيات هذا فقف دٓ ؾفؿ يف الؽػر، وحؿؼ طؼقلفؿ، فؽقػ ي

هزوً  --اهلل  لرسؾ  ما جاءت بف ا ةً  او ي   ؟!وسخر
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لك اهلل  لدطاة إ ائ ائ ەئ ەئ ﴿ ،ورابطقا --فاصربوا أيفا ا

اإلسالم لف ثغقر، . [200]آل طؿران:  ،﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

مـ قِ  يمتك اإلسالم  ياك أن  ياك إ ن لقلس ويدب  أؾؽ، وإياك بَ ف لك قؾبؽ  ن يلتقؽ ا إ

الفؿ لحزن و الؿسؾؿقـ ،ا وضعػ  لتف  لك صقلة الؽػر وجق -فنن اهلل  ،حقـؿا تـظر إ

- لقاءه يام دُ  ،كاصٌر أو ]آل طؿران:  ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ل وَ وإ

لؽػر .[140 هؾ ا ما فقف أ ؽ  ك  َيُصَد يـ، فنك فال  هذا الد مـ الػتـ فطـ  آفتتان و قد يؽقن 

كتؽؾؿ أن  كحـ  ر،  السقرة يف الػتـ،طـ بؿا طؾقف الؽػا مـ الػتـ آغرتار بؿا  محقر  و

يـ فر الؽا لك ذلؽ ،طؾقف   --ؾقا طؾك اهلل فلقبِ  .مـ بسط العقش ورغده وققتف وإ

هذه الػتـر  واصربوا وفِ  مـ  إٓ  ،وا  كتؿ  فضؾف، وهؾ أ سـف و إلسالم ومحا بقان ا بتقا ب واث

لرسؾ، واهلل  تبعقن إكبقاء وا ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ قال يف أيات: --دطاة ت

  .﴾ڈ ڈژ

 
 

لـ بِل يث ا كسان حد ُطِرَضْ  َطَؾل  »َقاَل: حقـ  ،-- يتذكر اإل

ـ بِل   َهقْطُ  اأْلَُمُؿ، َفَرَأْيُ  ال رة  - َوَمَعُف الر  مـ طش ـل أقؾ  ُجُؾ -يع ـ بِل  َوَمَعُف الر  ، َوال

ـ بِل  َلْقَس َمَعُف َأَحٌد  ُجاَلِن، َوال  . (1)«َوالر 

ـل  ي   يقجديع كبل مم لفؿ أحد،  ما استجاب  كبقاء  مـ اهلل هـاك أ  --د 

قره لَ  !بقحل، فؽقػ بغ ـ  خرِ قُ و كاًس  --اهلل  ج يـ أ كد لؿعا لئؽ ا  امـ أصالب أو

يـ.  مقحد

بل لـ الؽؾؿة: لعؾ اهلل  -- فا هذه  مـ  --قال  أن يخرج 

                                                           

(1)  َٓ اٍب َو ِحَس َِغْقِر  ْلَجـ َة ب ـَ ا ؾِِؿق ْلُؿْس ـَ ا
ِ ئَِػ م َقا قِل َص ُخ َؾك ُد لِقِؾ َط لد  اُب ا ان، َب اب اإليؿ ؿ يف كت جف مسؾ خر أ

 (.220) ،َطَذاٍب 
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ٓ اهلل  ، ،فخرج مـ صؾب أبل جفؾ طؽرمة :فػعؾ، أصالهبؿ مـ يؼقل ٓ إلف إ

قدو رة خالد بـ القل الؿغق قد بـ  صروا اإلسالم -- مـ صؾب القل ومـ  ،وك

تئسقا -- صؾب  الحارث بـ هشام طبد الرحؿـ بؾ بؾغقا طـ  ،وهؽذا، فال تب

ية ،كؿا َقاَل  --الـبل  لق آ ـ ل َوَلْق آَيةً »: -- و ُغقا َط  .(1)«َبؾ 

ةٍ  ساط هذه صرب  كقا  لد كؿا ا اإلكسان يف أن يؽقن د ،وإ لك اهلل ويجتفد  ًة إ ، --اطق

اء، هذا الؾق ـضؿ تحت  رف أن ي فـسلل اهلل  ،لك اهللإلقاء الدطقة  ولف الش  ،-

- .يـ ا الد ـصر هذ مؿـ ي  أن يجعؾـا وإياكؿ 

 

* * * 

 

 

 

  

                                                           

اِب أ (1) اري يف  كَِت لبخ جف ا ـْ َبـِل إِْسرَ  خر اُب َما ُذكَِر َط اِء، َب اِديِث إَْكبَِق ئِقَؾ َأَح  (. 3461) ،ا
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  الذرس الرابع عشر
(35-37) 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ﴿

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ۇۇ ۆ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ہھ 

ۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

 .  ﴾ې ى ىائ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ﴿

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 

 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

ـ الؽػار جدالفؿ لؿا حؽك ط  --ن اهللإ :أية ققؾ يف مـاسبتفا لؿا قبؾفا هذه

وصػفؿ بعد هذا  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿: يف ققلف بالباصؾ

الؿقجبة لؾخزي والخذٓن، وهذه أية فقفا تخقيػ لؿـ ترك  هبذه الصػات  لجدال  ا

لؽ لحؼ: فؾذ ُيحال بقـف وبقـ ا لحؼ بعد طؾؿف أن  لذي يعؾؿ الحؼ وٓ يعؿؾ بف ا هق  ،ا

دً  ،كحال القفقد الؿغضقب طؾقفؿ ه يعؿؾ بال  مـ  لذيـ  ى وٓ طؾؿو ـصارى ا كال

فؿ اهلل  لضالقـ. --وصػ  با
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أي ٓ أحد  ،﴾ڄ ڄ﴿ ققلف: ،﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿: --قال اهلل 

مؿـ ذُ  .ك  أضؾؿ   ر بآيات ربف

 قٌلني:طؾك  ،﴾ک﴿يف الؿراد  -رحؿفؿ اهلل-لؿػسرون اختؾػ ا

اد القٌل األًل: لؿر يدل طؾقف ققلف  ﴾ک﴿ إن ا ڳ ﴿: --هق الؼرآن، و

لضؿقر يعقد طؾك الؼرآن ،﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ك :فعقد ا لق كاكت  فٕ

قر الؼرآن لؼالآيات  اد  :فؼالقا .ن يػؼفقهاأ: غ الؿر هـا  ﴾ک﴿دل ذلؽ طؾك أن 

 الؼرآن.

اد  القٌل الجانُ: لؿر  ،يشؿؾ أيات الشرطقة التل هل الؼرآن ﴾ک﴿ا

لك ما ذكر  ﴾ەئ ەئ﴿ويشؿؾ أيات الؽقكقة، ويؽقن الضؿقر يف ققلف:   يعقد إ

 مـ أيات. 

قال: يف سقرة السجدة وهـا بؼقلف فلطرض، لؿاذا جاء  ،﴾ک ک﴿ :فلقق يف

 قٌالن:يف ذلؽ   ؟[22]السجدة: ،﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿

سرطة إطراضفؿ ﴾ک ک﴿يف ققلف:  «بالػاء»جلء  القٌل األًل:  ،إشارة إلك 

.وطدم تؿف   تلمؾفؿ فؿ و  ؾ

الخطاب مقجف لؾؽػار إحقاء، بقـؿا يف  ﴾ک ک﴿ققؾ  لقٌل الجانُ:ا

لسجدة ٕكف  :الخطاب مقجف لؾؽػار إمقات [22]السجدة: ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿ سقرة ا

اخل. قد الرت  يػ

لتغاضل طـ العؿؾ. ،﴾گ﴿ققلف:  اد بالـسقان ا گ ﴿: --وققلف  الؿر

لسقئ،  ،﴾گڳ گ العؿؾ ا اد بف  ير اد يف الؼرآن طؾك أكف  فقف اضطر ٕسؾقب  هذا ا
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ؽ يف الؼرآن ققلف قئ. ،﴾گ گ گڳ﴿ :فؿفؿا مر ب العؿؾ الس يراد بف   فاطؾؿ أكف 

ل  طؿا ؼؾب وأ هـاك أطؿال بال قديـ مع أكف قد تؽقن  لك ال العؿؾ إ ففـا كسب 

فؾؿاذا قال: بالؾس  ؟﴾گ گ گڳ﴿ان: 

ةً  لعؾؿ: ٕن القد أكثر مزاول هؾ ا مـ إطضاء،  قال أ مـ غقرها  غالب فلألطؿال 

قد لقفا طؾك طادة العرب. ،إطؿال تؽقن بال إطؿال إ  فـسبت 

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: --قال اهلل 

  .﴾ں ڻڻ

العؾؿ  كسقاهنؿ، ففؿ -رحؿفؿ اهلل-قال أهؾ  الجؿؾة تعؾقؾ إلطراضفؿ و هذه   :

مـ أضؾؿ مؿـ ذكر بآيات » كلن أية تؼقل: ،طرضقا طـ الحؼلقد ُصبعت قؾقهبؿ ف و

كسل ما  يداه ٕكا جعؾـا طؾك قؾقهبؿ أكـة أن يػؼفقهربف فلطرض طـفا و أي  ،«قدمت 

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿إطراضفؿ طـ الحؼ وكسقاهنؿ ما قدمت أيديفؿ هق ٕجؾ 

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ

ملخقذة مـ  ﴾ائ﴿ :ققلف ،﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: --قال 

ـَ » ة، أي «َكـَ يدل طؾك السرت والتغطق ي   جعؾـا طؾك قؾقهبؿ أغطقة أن يػؼفقه. :الذ

بؼ ،ؾك الؼرآنطالضؿقر يعقد  :ققؾ ﴾ڱأن ﴿: فيف ققل  .كؿا س

العؾؿ  الؿسؾؿ حث   فائذّ:ف مـوأخذ بعض أهؾ  طؾك فؼف الؼرآن، وأكف  اإلكسان 

يتعؾؿ معاين الؼرآن لتدبر  :يـبغل لإلكسان أن  مـ كزول الؼرآن هق ا إذ الؿؼصقد إطظؿ 

العؿؾ بف قال والػؼف و ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ :-سبحاكف-. 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ :--وقال  ،[29]ص:  ،﴾ڃ چچ
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لتالوة بالؿؼصقد ، [121]البؼرة: ،﴾ڃ آ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ا وٓ يؽقن ، تباعهل 

لذلؽ  بده أإذلؽ إٓ بػفؿ معاين الؼرآن، و فالحؿد  .ن يػؼف معاين كالمفن اهلل يحب لع

لدروس  ،هلل لك-ففذه ا عا ن اهلل تبارك وت اهلل  -بعق  تعقـؽؿ طؾك ففؿ معاين كالم 

--  ًكسان ففؿ ؿا ازداد اإل ة، وكؾ لؿبارك لسقرة ا اد بركة  ا،ؾؼرآن وتدبرً ل الفذه ا ازد

عً وطؾؿً  كاف .ا   ا
ــــدب  فَ  ــــرآنَ  رِ ت ــــَ  رُ  إنْ  الؼ ــــ م  دى   الُف

 

ـــــَ   فــــ لعؾؿُ   ـــــ تح ـــــرآنِ  رِ دب  َت  الؼ

مبـقً  فتدبر الؼرآن ٓ  يؽقن  يـظر بد أن  لقس لإلكسان أن  إصقل العؾؿقة،  ا طؾك 

لؿصحػ ابتداءً  يتدبّ  يف ا يستخرج و لتدبر كتقجة  :ر دون أن يؼرأ ويػفؿو  إذ ا

 لػفؿ أيات.

-َفَؿـُْع اهلل  ،﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: --قال اهلل 

- ا كالمف ُيـَْتػع بف، وإٓ  ،لفمٓء بلن يػؼفق ي  لذ فؿ فهق اإلدراك ا بؾغ فؿ قد 

العؾؿ، وهق  هبذا  ـتػعقا  ؼقم بف الحجة طؾقفؿ، لؽـفؿ لؿ ي كقف بؿا ت الؼرآن وففؿقا معا

فؾقس الؿؼصقد بلهنؿ لؿ  ،[5]الصػ:  ،﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿ :--كؼقلف 

هذا شق لؽان  مر كذلؽ  لق كان إ لؼرآن ابتداًء، و ًٓ  ًئايػؼفقا ا ، كقػ يعذب طؾك محا

رف طـف ُيـَْتػُع  ؟!شلء وهق قد ص ي  لذ لػؼف ا و اإلدراك أو ا أ لعؾؿ  لؿؼصقد بف ا لؽـ ا و

ة الحجة فؼد أقام اهلل طؾقفؿ الحجة.  بف، أما إقام

لصؿؿ. ،﴾وئ وئ ۇئۇئ﴿ققلف:  لثؼؾ أو ا معـاه: ا وهمٓء معؾقم أهنؿ  الققر 

لؿراد أهنؿ ُصؿ   لؼرآن، لقس ا ستؿعقا إلقف،  ،لؿ يسؿعقا الؼرآن سؿعقا ا بؾ سؿعقه وا

إٓ قال اهلل  هبذا السؿاع فلطرضقا طـ الؼرآن: و ـتػعقا  ھ ﴿ :--لؽـفؿ لؿ ي

صؾت:  ،﴾﮸ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ادوا أن  .[26]ف ففؿ أر
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لـاس طـف. قال اهلل  ُروا ا ُيـَػ  لؼرآن و مـ ا خب مب ىب يب ﴿: --َيـِْػُروا 

 ،﴾ېئۈئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :--وقال . [26]إكعام:  ،﴾جتحت

ؾؽ:   .[10]الؿ

هذه ؿف :فائذّ و ا أطرض طـ الحؼ بعدما ففؿف وطؾ اإلكسان إذ ُيحرم  ،أن  كف  ن ف

راضف. لخقر بسبب إط  ا

دطفؿ يا محؿد إلك أي وإن ت ،﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :--قال اهلل 

يفتدوا إذا أبدً  -- الفدى الذي جئت بف مـ اهلل  ا.فؾـ 

هره أهنؿ لـ يسؾؿقا، ولؾعؾؿاء  ،﴾ہ ہ ہ ہھ﴿ققلف:  -هذا ضا

هلل ٔيات  -رحؿفؿ ا هذه ا  ًدوان معشًفان:يف تقجقف 

يـ سبؼ يف طؾؿ  ،﴾ہ ہ ہ ہھ﴿يقجف ققلف:  الٌدى األًل: لك الذ إ

يفتدوا أبدً  --اهلل  لـ   .الـػل ﴾ک﴿: ولذلؽ جاء بؼقلف ،اأهنؿ أشؼقاء، ففمٓء 

ي دائؿً  الٌدى الجانُ: لذ هذه أية ا بف بؿثؾ  العؾؿاء  ہ ہ ہ ﴿ا يقجف 

اد أهنؿ ما  ،﴾ہھ لؿر يرجعقا إلك متؾب دامقا كذلؽأن ا فنن أبقا أن  سقـ بالؽػر 

تدوا. ،﴾ہ ہ ہ ہھ﴿الحؼ وأطرضقا طـف  ف  فنن زال الؿاكع يف ولؽـ القج

هذا مـ العام الؿخصقص ،إول هق إضفر ہ ہ ہ ﴿ :واهلل أطؾؿ، ويؽقن 

ڑ ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ﴿: --طام لؼقلف  ،﴾ہھ

بؼ يف طؾؿ اهلل فقؽقن قد ُخ  ،﴾گ گڳ لـ يممـقا.  أهنؿ أشؼقاء --ص بؿـ س

لذلؽ الؿسد  --الرسقل لؿا كزلت طؾك  و ڈ ڈ ژ ژ ﴿سقرة 

 ،[3 ]الؿسد:، ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ﴿:-- وقال اهلل ،[1]الؿسد:  ،﴾ڑڑ
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بل دطقة أبك لفب وكػ   -- اكتفك الـ لكف  --ٕن اهلل  :طـ  أخربه ب

 .﴾گ ڳ ڳ ڳڳ﴿لـ يسؾؿ وأكف 

ـبل ،﴾ہ ہ ہ ہھ﴿: وققلف ، أي أكؽ  ،فقف تسؾقة لؾ

ما أُ  ؿ قد بّؾْغت  همٓء بسبب إطراضفؿ طـ الحؼ وكسقاهن كزل إلقؽ مـ ربؽ، لؽـ 

يتػؽروا فقفا قئة دون أن  ؾ ،أطؿالفؿ الس ص رسالة:  .كاكقا طؾك با فاطؾؿ أكؽ قد أديت ال

لؿ يرِ  همٓء  لإلسالم.لؽـ  رح صدورهؿ   د اهلل أن يش

 ،﴾ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿: --يف ققلف 

 .[186]إطراف: 

 ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

 ﴾ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

العؾؿ: لؿاذا قال وربؽ ولؿ يؼؾ واهلل؟  ،﴾ھ﴿يف ققلف:  ل أهؾ   قا

سبة أيات لؿا قبؾفاؿلهذه : الجقاب لؿا ساق لفؿ التفديد  --أن اهلل  :ـا

دفف  تل قبؾ: أر قد يف أيات ال لقط رة وأن اهلل  --وا قر بالؿغػ لتذك  --با

لقف ويرجعقن هذا مـ صريؼة  .مـ رحؿتف هبؿ أكف يمخر طـفؿ العذاب لعؾفؿ يموبقن إ و

لؿثاين»الؼرآن ما يسؿك  هقب يذكر بعده الرت :«با  غقب والعؽس.إذا ذكر الرت

لربقبقة يف --الخطاب لؾـبل  ﴾ھ﴿ يف ققلف: ، وجاء بؾػظ ا

هذه  ،رب كؾ شلء --ٕن اهلل  :﴾ھ﴿ :فققل العامةو وأن كؾ  ،الربقبقة 

ط   -جؾ وطال-وتحت قفره  فشلء يف مؾؽ  --ػ مع الـبل وفقف تؾ
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هلل  :وتؽريؿ لف ن   ،﴾ہ ہ ہ ہھ﴿ :قال قبؾفا --ٕن ا يظـ ضا  فؼد 

صقر: ولؽـ اهلل قال:  هذا تؼ بؼ يف  ،﴾ھ ھ ھ ےے﴿أن  أو هق كؿا أكف س

تدو --طؾؿف  لئؽ ٓ يف لتقبة.أكف  إٓ نأن أو يزال يػتح لفؿ باب ا  ٓ 

الغػق ﴾ھ ھ﴿: --قال اهلل  مبالغة وكؾؿة   -غػقر»ر صقغة 

رغقب لفؿ بآستغػار، «فعقل لتقبة لفؿ، وتعريض وت فقف دلقؾ طؾك فتح باب ا هذا  . و

كقب لذ ثرة ا لؿبالغة لؾتـبقف طؾك ك الؿغػرة  الغػقر. :فؼال ،وجلء بصقغة ا لؿاذا قدم 

الغػقر  ؟طؾك الرحؿة ولؿ يؼؾ وربؽ ذو الرحؿة 

العؾؿ مـ باب  :قال أهؾ  ي ،«حؾقةالتخؾقة قبؾ الت»هق  ًٓ  أ يـؼقا مـ الذكقب  أو

لرحؿة فؿ ا لؿاذا طدل طـ  ،﴾ھ ھ ھ ےے﴿ قال: .ثؿ بعد ذلؽ تشؿؾ

 ؟  ﴾ٺ ٺٺ﴿: صقغة رحقؿ وجاء بؼقلف

اسعة: فاهلل  لرحؿة و فؿ -ٕن ا ـ ،يرحؿ طباده كؾ فرهؿ، لؽ مـفؿ وكا  مم

العؾؿطؾك ققل أ ،رحقؿ مـقـ  ،هؾ   ،﴾جث مث ىثيث﴿يتعؾؼ بالؿم

 .[43]إحزاب: 

تل وسعت كؾ شلء ،﴾ٺ ٺٺ﴿وققلف:  العامة ال لرحؿة  الؽافر  ،ا تك  ح

كقا بلن اهلل  العامة يف الد لرحؿة  قف يف العقش ،ق طؾقفدِ يغْ  --تدركف ا يـعؿ طؾ  ،و

يقّس  ،ػقفويطعؿف ويسؼقف ويش  .ع طؾقف يف رزقفو

سبة ققلف مـا سبة قؾـا  ؟﴾ٺ ٺٺ﴿ :ما  ستغػار.مـا آ  الغػقر الرتغقب يف 

 ؟﴾ٺ ٺٺ﴿لؿاذا قال: 

سبؼت الغضب: ٕن اهلل  لرحؿة  ﮲ ﴿ :قال بعدها --ٕن ا ۓ ۓ 
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يعاجؾفؿ  هبؿ، أن يؿفؾفؿ وٓ --فؿـ رحؿتف  ،﴾﮳ ﮴ ڭ ۇۇ

قبقن ويرجعقن.  ،بالعؼقبة يـ العقدة لعؾفؿ يموبقن و ستغػار و آ  بؾ يػتح لفؿ باب 

مـ يعقد﴾ۓ ۓ﴿يف ققلف:  ،﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿قال:   ، طؾك 

لضؿقر؟ يـ: قٌالن ا  لؾؿػسر

  لق يماخذ الؽػار بؿا كسبقا لعجؾ لفؿ العذاب. ،لؽػارطؾك ا يعقد القٌل األًل:

لـاس بؿا كسبقا  ،لـاس جؿقًعاطؾك ايعقد  القٌل الجانُ: لعجؾ لفؿ لق يماخذ ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿يف سقرة فاصر:  --كؿا قال اهلل العذاب، 

]فاصر:  ،﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

: قٌالنففـا يف أية  ،[45 يـ، وهؿا ققٓن صحقحان  لؾؿػسر

 فؼد كظر لسقاق أيات. ،بلهنؿ الؽػار القٌل األًل:

لـاس :الجانُالقٌل  هنؿ ا  .ـظر بالعؿقمف ،بل

 ،﴾ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ﴿ :فلققيف 

 فٌائذ:

مـ سـة اهلل  الفائذّ األًل: العؼقبة  --أن  اخذ وٓ يعجؾ  وطادتف أكف ٓ يم

بد لػعؾ وتؽر   إٓ إذا أصر   ،لؾع  مـف. رطؾك ا

ه طـ طبده إٓ إذا أصر   --أن اهلل  :جانَْالفائذّ ال يؽشػ سرت ، وكر   ٓ  ر

 : يف سقرة الطارق--قال اهلل  .يؿفؾ وٓ يفؿؾ --فؾذلؽ اهلل 

 .[17]الطارق: ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱں﴿

يـ أصروا كلهنؿ  ،ؽـف يؿفؾفؿل ،﴾﮴ ڭ ۇۇ﴿ قال: نذا همٓء الذ ف



 184 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
تلخر طـفؿ العذاب ٕجؾ اإلمفال :طـفؿ --اهلل  يخرب ،العذاب واستبطما  ،إن 

نكف سقلتقفؿ.   ف

العؾؿاء  ،﴾ۆ ۆ ۈ﴿ :--قال  لإلضراب، اختؾػ  رحؿفؿ -بؾ 

تك سقؽقن ،يف الؿقطد هذا -اهلل   ؟م

يقم األًل: القٌل  الؼقامة. الؿقطد 

الؼتؾ  :جانُال القٌل مـ  لدكقا  لتعذيب الؿقطد يشؿؾ ما يؽقن طؾقفؿ يف ا وا

لجقائح  يقم الؼقامة، وهذا وا كققي ويشؿؾ طذاب  والؿصائب وكحق ذلؽ، طذاب د

 هق الصحقح.

هـا ﴾ۈ ٴۇ﴿ قال: لـافقة» أكد  وا مٕهنؿ إذا استبط :طؾك إكؽارهؿ اردً  «بؾـ ا

قـا العذابالعذاب قالقا:  ۋ ﴿ :--قال اهلل  ا إذا صال اإلمفال.خصقًص  ،لـ يلت

ي مقئاًل  ﴾ۋ ۅۅ لقف.ويمولقن إلقف ويعقد مؾجلً  :أ مر   ن إ لك إمعـا إشارة  و

بقدات طـفؿ. ،هذا الؿؾحظ رة وتخؾل إصـام والؿع ـص  طدم ال

هذا فقف  اإلكسان إذا أ فائذّ:و تصؿ باهلل ان  مـاسب  ففق --ط هذا  كاصره: و

لسقرة قره مـ اهلل أحد --وإذا تخؾك طـف اهلل  ،الػتـ ،لؿؼصد ا لـ يج وقد  .فنكف 

 .لخإ... ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿ :فمعـا ققل مر  

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ﴿

ية لؿا قبؾفا: لؿا قال اهلل  ـاسبة هذه ٔا ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: --م

مؿ السابؼة ا» :يؼقل --كلّن اهلل  ﴾ۋ ۅۅ صـعقا مثؾ  يـالذكظروا إلك ٕا

 ؿاوفتحت لفؿ باب التقبة وأخرت طـفؿ العذاب: ل ،صـقعؽؿ، أمفؾتفؿ ورغبتفؿ يف التقبة
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ـاهؿ: فلكتؿ مثؾفؿ إن وقع مـؽؿ ما وقع مـفؿ  .«أصروا طؾك ما هؿ طؾقف أهؾؽ

لذلؽ  : -- قال شعقب :مثؾ هذا يؼقلقن --إكبقاء كان و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ﴿

قد:  ،﴾ٹ ٹٹٿ ٿ   .[89]ه

هـا ،﴾ۉ ۉ﴿ قال: ققم هقد  قرى ،إمؿ السابؼة الؿؼصقد بالؼرى 

كقح وصالح ولقط مـ إمؿ. ،و قرهؿ   وغ

لؿـاسب فؽان  الضؿقر يعقد طؾك الجؿع، والؼرى جؿاد: ،﴾ې﴿ قال: ا

ۉ ﴿لؽـ لؿا كان الؿؼصقد بؼقلف:  ،«وتؾؽ الؼرى أهؾؽـاها» :أن يؼقل

لضؿقر  ﴾ۉ لك أهؾ الؼرى روا إــــــكظا :ؾقفؿ يعـلطأي أهؾ الؼرى، طاد ا

لذيـ كاكقا قبؾؽؿ أهؾؽـاهؿ.  ا

 أمشان:فقفا  ،﴾ۅ ۉۉ﴿ :-- قال

ي  ضؾؿٍ  لؾتعؿقؿ، ﴾ۅ ۉۉ﴿حذف مػعقل فائدة  األمش األًل:  ،ارتؽبقه أ

قـ اهلل وخصقًص  . ،--ا فقؿا بقـفؿ وب هق يدل طؾك تعؿقؿ الظؾؿ  و

ة الالزم :لعؾؿقال بعض أهؾ ا :الجانُاألمش  مـزل زيؾ الػعؾ  لؿراد تـ فقؽقن  ،بؾ ا

الؽالم  .«لؿا فعؾقا الظؾؿ أهؾؽـاهؿ» :تؼدير 

لذلؽ جاء  قجتف الفالك، و كت هذا فقف تحذير مـ الظؾؿ، وأن الظؾؿ  الحديث يف و

  الؼدسل
 

ـِ الـ بِل  --َط
ِ
ـِ اهلل ى َط َلك-، فِقَؿا َرَو َتَعا َي  » َأك ُف َقاَل: ،-َتَباَرَك َو

ًم ، َفاَل َتَظ َلُؿقا ْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل، َوَجَعْؾُتُف َبْقـَُؽْؿ ُمَحر  ْمُ  الظ  ل َحر  فالظؾؿ  .(1)«ِطَب ِدي إِك 

                                                           

ؿِ  (1) ْؾ ظ  ل ِؿ ا اُب َتْحِري َداِب، َب ْٔ َؾِة َوا ْلبِر  َوالص  اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر 25) ،أ 77.) 
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رة، قال اهلل و طؼقبتف لدكقا وأخ بتف وخقؿة يف ا ۉ ۉ ﴿ :--طاق

قطدٌ  ،﴾ې ې ې ې ى ىائ م معؾقم و هالكفؿ   أي وقت إ

ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ :--قال اهلل  ٓ يتؼدم طـفؿ وٓ يتلخر. ،رٌ مؼد  

3]إطراف: ، ﴾ہ ہہ ہ ھھ 4]  . 

 

 

* * * 
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  الذرس الخامس عشر
(45-42) 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿

ٱ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئېئېئ 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڄڄ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مسائل: يف أيات

ة لِؿا قبؾفا :املسألْ األًىل ة أي  .مـاسب

سبات: ذكر مـا ؽ طدة  العؾؿ يف ذل  أهؾ 

تـاسب املناسبْ األًىل: ما ذُ  ققؾ إهنا ت هذه  كرمع  ة  لؼص ّن ا لّشقطان: كل ة ا يف قص

لشقطان ة ا ما ُذكر يف قص ة طؾك  ہ ہ ہ ہ ﴿: --لؼقلف  ،معطقف

لتؼديريؽقن  ،﴾ھ ؽةل ذ قؾـاد إؿواذكر يا مح» :ا ئ هـا «دماسجدوا ٔ ؾؿال واذكر »، و

رة ل«تاهقال مقسك لػ ذيا محؿد إ سبة ضاه لؿـا ستـؽرإب ؽقن. فا ويف ، ؾقس استؽرب وا

هق كؾقؿ اهلل  ،التقاضع يف قؿة ، ،مقسك–كقن   . --و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :--ققلف  مع آية :املناسبْ الجانَْ
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استـؽػقا طـ  ،﴾پ پ پ ڀڀ يـ  اء الذ الؽرب ـقاء و لئؽ إغ فلو

قـ الؿساك لـّبل، مجالسة الضعػاء و مِـ ا ردهؿ مـ  -- وصؾبقا  أن يط

يخص ،سفِ مجؾ مجؾًس وأن  لفؿ  يتحدث فقف معفؿ. ص   ا 

مقسك لتبقـ َأّن  ة  لؼص هذه ا فتاه -- فجاءت  ن يصحب   «خادمف» كا

هذا مؾخص ما يؿؽـ أن يؼال يف  متقاضع يف ذلؽ. --وهق  ،ويلكؾ معف

ة لؿا قبؾفا. هذه أي  مـاسبة 

ة ؼب يتعؾؼ ما :املسألْ الجانَْ فتاه. -- مقسكص  مع 

يث أُ   مِـ حد لّصحقحقـ   جاء يف ا
 

ـِ  َبل ـبل َسِؿْعُت  َكْعٍب، ْب  -- ال

َكفُ  ـْ َبـِل إِْسَراِئقَؾ، إِْذ َج َءُه َرُجٌؾ َفَؼ َل: َأَتْعَؾُؿ »َيُؼقُل:  ،َيْذُكُر َشْل َبْقـََؿ  ُمقَسك فِل َمََلٍ ِم

َخِضٌر،  إَِلك ُمقَسك: َبَؾك، َطْبُدَك  --َأَحًدا َأْطَؾَؿ ِمـَْؽ؟ َق َل ُمقَسك: َٓ، َفَلْوَحك اللُ 

ُ َلُف الُحقَت آَيًة، َوِققَؾ لَُف: إَِذا َفَؼْدَت الُحقَت َف ْرِجْع،  بِقَؾ إَِلك ُلِؼق ِف، َفَجَعَؾ الل َفَسَلَل الس 

َؽ َسَتْؾَؼ ُه، َفَؽ َن ُمقَسك  َفَؼ َل َفتَك  .َيت بُِع َأَثَر الُحقِت فِل الَبْحرِ  --َفنِك 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ُمقَسك لُِؿقَسك: 

ِضًرا، ، َفَقَجَدا َخ ﴾ڇڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ﴿َق َل ُمقَسك: ، ﴾ڤڤ

ـْ َشْلكِِفَؿ  َم  َقص  اللُ فِل كَِت ِبفِ   .(1)«َفَؽ َن ِم

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ

ي و ،﴾ائ﴿ :-- قال اهلل محّؿداَأ يا   ،﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿ ذكر 

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ؿِ  أ ِعْؾ َؾِب ال ِج فِل َص اُب الُخُرو ِؿ، َب ْؾ لِع  (.78) ،ا
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لصحقح أكف مقسك بـ طؿران الؿرسؾ إلك  --كؾقؿ اهلل  -- ا بل  لـ ا

يـسػاق الؿػاتهذا بو، فرطقن كقفلا خالفً ، ر لبؽا اؿا ذهب إلقف  فؼد كذبف ابـ  ،للا

هذ --طباس   .(1)الؿسللة هيف 

تك هق ي ،﴾وئ﴿ :قال  طـد فمـ غقر خال ،بـ كقنقشع الؿراد بالػ

يـ  .-- وهق خادم مقسك ،الؿػسر

مقسك  وإذ قال» :هـا؟ لؿاذا لؿ يؼؾ كؿل بالػتلؿاذا ُس  :السمال كولؽـ يبؼ

   ؟﴾وئ﴿ :قالو «خادمفل

العؾؿ  :قال أهؾ 

ل كثرأ نٕ كتً فسؿل  فقف مـ الؼ كالػت ٕن :تقاكايؽقكقن ف خدما لجَ  قةيؽقن  د ؾَ وا

لشقخ أو الؽفؾ مـ ا ثر  ثرهؿ كفؾذلؽ يطؾؼ طؾ ،أك كقا كبارً  كحت ،الخدم أك   اوإن كا

لسـ.   يف ا

 الشريعة إلك تسؿقة الخدم بالػتقان.  تكدبَوَقد  ،هـا طؾك جفة حسـ إدب كققَؾ لف فت

ُؽْؿ َطبِقُد اللِ، َوُكؾ  كَِس ِئُؽْؿ »جاء يف الحديث:  ـ  َأَحُدُكْؿ َطْبِدي َوَأَمتِل ُكؾ  َٓ َيُؼقَل

ـْ لَِقُؼْؾ ُغاَلِمل َوَج ِرَيتِل َوَفَت َي َوَفَت تِل
  .(2)«إَِم ُء اللِ، َوَلؽِ

 :ئذٌاففقف  ،﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿ :-- قال

كحِق ذلؽ  الفائذّ األًىل: لؾعؾؿ و يستعقـ يف رحؾتف  لؿ أن  لؾعا يجقز  ّكف   أ

                                                           

تؿ (1) تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبل حا 23/ 7) ،اكظر:   هـ.1419السعقدية -زار مصطػك البازكتبة ك  ط ،(70

ْلَؿقْ  (2) ََمِة، َوا ْٕ َعْبِد، َوا ْل َظِة ا َلْػ اَلِق  ِؿ إِْص ُحْؽ اُب  ا، َب َه ََدِب َوَغْقِر ْٕ ـَ ا
ِ اِظ م َْلَػ ْٕ اب ا ؿ يف كت ؾ جف مس خر َلك، أ

دِ  ق  لس   (.2249) ،َوا
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إصحاب مـ طدم التقكؾو ،بالخدم و هذا ٓ يعد  ستليت  ،أن  مـ التقكؾ و بؾ هق 

لقف.  اإلشارة إ

قره. الفائذّ الجانَْ: مـ غ قد  قره وأن يستػ لط غ  سقليت يجقز لإلكسان أن يخا

لتـبقف طؾك تقاضع مقسك  .- -ا

قر ،﴾وئ ۇئ﴿: -- قال ؾ إلك أِص  ،﴾ۇئ ۆئ﴿ ،أي ٓ أزال أس

يـ  ،﴾ۆئ ۈئ﴿ لبحر  .هؿاؤوالتؼاأي اجتؿاع ا

ل -- اهلل كلوحف :لف آية وطالمة --وقد جعؾ اهلل  - كمقس كإ

-، يـأكف إذا وصؾ مجؿع البح لعبد الصالح كفنكف سقؾؼ ،ر  طـد  ذاك ا

 هذا الؿؽان.

لؿػّسرون  ،﴾ۆئ ۈئ﴿ :ققلف الؿراد يف  -رحؿفؿ اهلل-اختؾػ ا

يـ لبحر  :أقٌال كجريّ كطؾ با

 وققؾ غقر ذلؽ. ،ققؾ بحر الروم وبحر فارس

يـ لبحر يد ا ّكف ٓ دلقؾ طؾك تحد لصحقح أ لؽتاب  ،وا مـ ا مـ السـةأٓ  ولقس  ،و 

رف  .فائدة تفيف مع

ؾ تحتف. الؿفؿ أن اهلل  ٓ صائ لبحث طـف تعب  - كجعؾ لؿقس --فا

- ة يف بد اآي الع يث طـف ٓحؼً  ،الصالح لتؼاء ذلؽ  لحد كف وا  ا.سقليت شل

ي ،﴾ۈئ ېئ ېئېئ﴿ ققلف: ً  :أ لرجؾ  ا صقياًل أسقر زمـ تك أجد هذا ا ح

لصال أطؾؿٕ :حا مـف ما ٓ  رفف .تعؾؿ  يـ الذي أط لبحر ضػر بف يف مجؿع ا  فنين ،فنن لؿ أ

 ً مضل زمـ  ه.حتك أجد صقياًل  اسل
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هذا  :فٌائذفقف  و

العؾؿ الفائذّ األًىل: ضقؾة  ؾك ف لقؾ ط مقسك  :فقف د وهق كؾقؿ  --ٕن 

مـ الرسؾ ،فكبقو -- اهلل زم  الع لل  مـ أو قر ،وهق  العؾؿ ويس ويفاجر  يطؾب 

فر يف صؾبو ، يسا لصالحةمـ أفضؾ اف وأكف طـ  ،ٕطؿال ا اإلكسان ٓ يستـؽػ  وأن 

ؾؿ بع ف،صؾب ؾف.ؼصده مقد فالع يستطقع اإلكسان أن يجؿعف ك  وٓ 

 فمـــ  حقيَتـــ العؾـــؿِ  ولـــقس كـــؾ  

 

 فشــر ولــق أحصــقتَ وٓ العُ  أجــْؾ        

ـــ و  ـــ م ـــل طؾق ــــبؼ ــــف أكثـؽ مـ  رــ

 

 ـرعثــقاد يـــــوالج   طؾؿـَ  ــمؿّ        

 .[85]اإلسراء:  ،﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴿ العؾؿفال يستطقع أحد أن يحقط ب 

العؾؿ الفائذّ الجانَْ: هـاك : الحث طؾك الرحؾة يف صؾب  اإلكسان أن  فؾق طؾؿ 

لؿً  لَب  ـاطا صا ـده لديف طؾؿ طؾؿٍ  أو  يشد ر ،لقس ط لقف ْح فقجقز لف أن  ؾف ويذهب إ

العؾؿ.قل  طؾب 

مثاًل  لـا  ـُ  جابرٌ  ضرب  بد اهلل  ب ب  --ط الشام يف صؾ لك  حؾ إ حقـ ر

احد ػ سطروا رحالت يف صؾب ؾوالس -- وهؽذا الصحابة ،حديث و

لذلؽ  ،العؾؿ هذ - -اهللبقـ و العؾؿ. هيف  ة صؾب  ضقؾ  أية ف

عدت أقطارهؿ الفائذّ الجالجْ: العؾؿاء وإن ب فؾؼقاك  ،اغتـام لؼاء الػضالء و

قـؽ وبقـفؿ البحارالػضؾ وإن حو ٕهؾ العؾؿ لؼِ  الت ب مـ أفضؾ أو ا ػار، ففذا 

هَؾ ف  ،إطؿال كسان أ يتدارس معفؿ العؾؿ ويـال مـ طؾؿفؿ قؾتؼل اإل  .العؾؿ و

تك يعد العدة  :فأن مـ سافر لطؾب العؾؿ لف أن يخرب بؿطؾب الفائذّ الشابعْ: ح

الؿصؾحة لذلؽ  :يف سػره إذا اقتضت  سقسقر  -- مقسكأخرب و فتاه أكف 
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لرجؾ حتلطؾ هذا ا لبحث طـ  العؾؿ وا يعؾؿ ك حت :ولق كان ذلؽ ٕزمان صقيؾة كب 

مقسك   .يستطقع ؿايزوده بو ،وغرضف يف هذه الرحؾة --الخادم وجفة 

لؽ تزو   لذ لبحث طـ هذا  ؿاب ،يقشع فتاهو - -د مقسكو  سقعقـفؿ يف ا

لص لرجؾ ا  لح.اا

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ﴿

ي ﴾ىئ ىئ ىئ ی﴿ :-- قال اهلل مقسك ــّالؿ :أ - بؾغ 

-  لبحريـ يقشع بـ كقن مجؿع ا فتاه  مـ أية  ،﴾ی ی﴿و وكان 

لحقت يـ سقـسك ا مجؿع البحر كف إِذا بؾغ  ة أ م لعال سقؾتؼل الرجؾ الصالح. ،وا  هـاك 

ـسقان حصؾ  ،﴾ی ی﴿ :فؼقلف أو حصؾ مـ  ؟مـ يقشع بـ كقنهؾ ال

 ، طؾك ققلقـ:خالف بقـ أهؾ العؾؿ ؟مـفؿا أو ؟مقسك وحده

ًّل: تك يقشع بـ كقن القٌل األ مـ الػ ـسقان حصؾ  لقفؿا  ،قالقا ال لؽـف أضقػ إ و

رهؿا اؿا جؿقعً ٕهن :﴾ی ی﴿: يف ققلف لحقت لسػ فـسب الـسقان  ،تزودا ا

لقفؿا. هذا  إ وكالمفؿ أهنؿ يطؾؼقن  ،طربل يف محادثة العرب أسؾقٌب  صاًل أوققؾ ٕن 

لبعض يريدون ا لؿراد بف يقشع بـ كقن. ،الؿجؿقع و  فا

مـفؿا جؿقعً  لقٌل الجانُ:ا لـسقان وقع  ومـ  -- مـ مقسك ،اأن ا

.، يقشع بـ كقن ـسقان واقع طؾقفؿا حؼقؼة  وأن ال

لّتعر   -- فؿقسك لحقت وا ب ا مـف يف صؾ لـّسقان  ع ا  :ؾك حالفف طوق

نذا ف :ٕكف كان آية وطالمة لرجؾ الصالحؼدف قجد ا يذكر ، ه س كسل أن  يقشع  لؿقسك و

لبحر  مـ وققع الحقت يف ا صتف.وما رآه   ق
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مـفؿا حؼقؼة نّ إوإذا قؾـا  ـسقان وقع  ك ،ال ن ـسقان ففق بشر  فف يجقز طؾك الـبل ال

قره. بل وقد كغ لـ ل ا َبَشٌر ِمْثُؾُؽْؿ، » :-- قا َؿ  َأَك   َأْكَسك َكَؿ  َتـَْسْقَن، َفنَِذا إِك 

ُروكِل كبقتف. (1)«َكِسقُ  َفَذك  لـسقان ٓ يؼدح يف   فنكف إذا كسل  ،ؾقغبوٓ يف الت ،وا

كف يُ  ن  ر.ذكّ ف

مجؿع البحريـ سقػؼدا ّكفؿا إذا بؾغا  ة أ لعالم كت ا لحقت نفؽا وكان الحقت  ،ا

مِْؽَتؾِ  لحقت  ،«بقؾكالز»مثؾ ما يؼال يف  ،معفؿ يف  لّسؿؽ»وكان ا أخذوه  امقتً  «ا

لِؿْؽَتؾِ  لقتزودوا لؽ ا لحقت يف ذ لسػر، فنذا فؼدوا ا يلكؾقا مـف يف ا سقجدون  ،و فنهنؿ 

لرجؾ الصالح.  هذا ا

-الحقت  رأي أم ،﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: --قال 

لكلؿا وصؾقا  -فسبحان اهلل لحقت ذلؽ الؿؽان رجعت إ لك ا فخرج مـ  ،الحقاة إ

لبحرف ،الؿؽتؾ لك ا لبحر بادية ل ،ـزل وشؼ سبقؾف إ لك ا قره إ طؾقف  يلِت ؿ وكاكت آثار س

قـ أ ،الؿاء ـب  ن.كؿا س

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: --قال 

قر ،﴾ىئيئ اتخاذ الحقت يف البحر قبؾ الـّسقان ٕن  :ققؾ يف أية تؼديؿ وتلخ

ير الؽالم، فأصاًل  قـفؿا » :قؽقن تؼد لحقت سبقؾف يف البحر فؾؿا بؾغا مجؿع ب اّتخذ ا

يذكر ذلؽ لؿقسك اسربً  يقشع أن  كسل  كسل مقسك ،-- و أن  -- و

أي فشؼ الحقت صريؼف الذي سؾؽف يف  ،﴾ی جئ حئ مئ﴿. ققلف: «يتػؼد الحقت

لبحر  هرً  اكػؼً  ،﴾ىئ﴿ا تئؿ بعده ا يفضا لحقت ىرقُ فَ  ،الؿاء ٓ يؾ قر ا هذا مـ ، أثر س و

لحقت. وإن هذ -سبحان اهلل-الؿعجزات  ل هيؼػ الؿاء فال يليت طؾك أثر ا عالمة التل ا

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ِف َكْحَق  أ ج  َق لت  اُب ا الَِة، َب لص  َحْقُث َكانَ ا َؾِة  لِؼْب  (.401) ،ا
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فقفا مقسك  لَح  لرجَؾ ا --سقؾتؼل  لصا  .ا

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀٱ ﴿

مقسك ،﴾ٱ ٻ﴿ :-- قال يقشع بـ كقن  -- أي تجاوز  و

هذا. يـ  ألقس  :قد يؼقل الؼائؾ ،﴾ٻ ٻ پ﴿ :قال مجؿع البحر

يـ - -مقسك لبحر هـا مجؿع ا ؾؿ أن  يتجاوزا؟ ،كان يع   فؾؿاذا 

العؾؿ ن م :قال أهؾ  لبحريـ كان مققؾ كل  -- فظـ مقسك :اؿتدً جؿع ا

مجؿعٌ  أو أن الؿطؾقب أمامف لؿراد   . لِطؾبف -- ار مقسكسف، آخر أن ا

 -- سػر مقسك ،﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ :-- قال

يـ لؿ يحصؾ لفؿ لك بؾقغ مجؿع البحر فتاه إ لتعبمـف  امع  مؽا ،ا اوزا  لؼفؾّؿا تج ا قن 

لرجؾ الصالح حصؾ لفهذا  لتعب ؿاا كف تـبقفٌ  ،ا ّكفؿ الفؿ كل قد  ابل جاوزا مؽان وج قد ت

لح. لّصا لعبد ا  ا

مقسك ،﴾ٱ ٻ﴿ :قال يقشع بـ كقن هذا الؿؽان - -أي جاوز   و

ي ،﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿ ى بف. أ لِـلكؾ فـتؼّق مـا  هذا فقف  أحضر صعا   فٌائذ:و

مـ ملكؾفافقف  الفائذّ األًىل: اإلكسان خادمف  مقسك ،ستحباب إصعام    إّن 

--  مً لـ صخصيُ لؿ ً ا ػسف صعا ل امعقـ مً و خادم صعا ؾ كان  ،آخرا ؾ ْطِعؿ ب ُي

مـ كػس صعامف.   خادمف 

ـبل لذلؽ قال ال ُ َتْحَ  »: -- و إِْخَقاُكُؽْؿ َخَقُلُؽْؿ، َجَعَؾُفُؿ الل

ـْ َك َن َأُخقُه َتْحَ  َيِدِه، َفْؾُقْطِعْؿُف ِمؿ   َيْلُكُؾ، َوْلُقْؾبِْسُف ِمؿ   َيْؾَبُس، َوَٓ َأْيِديؽُ  ْؿ، َفَؿ
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ْػُتُؿقُهْؿ َفَلِطقـُقُهؿْ  ُػقُهْؿ َم  َيْغِؾُبُفْؿ، َفنِْن َكؾ   .(1)«ُتَؽؾ 

ادمف مـ كػس صعامف -- مقسك ، أصعؿهـا الفائذّ الجانَْ:   ،خ

هذا فائدة  لّتقاضعو لؽِ  - -يف ورود قصة مقسك ا  ر مـف بْ وطدم حصقل ا

--. 

جؿقعً  الفائذّ الجالجْ: هذا الطعام يف ققلفأهنؿ أكال  مـ   .﴾ٻ پ﴿: ا 

هل فائدة  ذكرها الفائذّ الشابعْ: لَؼّقؿ و ة جدً مفؿة وابـ ا مغزى  ،اجؿقؾ لفا 

مـ الػتـ رار  لذي هق الػ لسقرة ا ة توه: بؿؼصد ا ك طؾك العبد طؾك  ـزلل أّن الؿعق

مقسك: فبف حسب ققامف بالؿلمقر لـ   -- نّن  لتعب وٓ با يشعر با ب يف َص لؿ 

ّن اهلل ، سػره إول لتحؿّ  --وأ لصرب وا مـ ا يـزل طؾقف  ؾ لؾشدائد ما يعقـف و

 يستطقع أن يتجاوز بف ذلؽ.

لعبد الصا قؾتؼللؿخؾقق ل - -أن سػر مقسك الفائذّ اخلامسْ: لح ا

لت لـصبعوجد ا لؾؿقاطدة ، ب وا هب  لّؿا ذ ما  گ ڳ ڳ ڳ ﴿ققلف: يف أ

ّكف [142]إطراف:  ،﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ لؿ يجد يف ذلؽ  فن

لك اهلل و السػر تعب وٓ كصب. يجد يف سػره إ لعبد ٓ  لتعب  --فقف أّن ا مـ ا

يجده يف الذهاب لؾؿخؾقق لـصب ما  لك اهلل  ،وهؽذا الؼؾب .وا  فسػر الؼؾب إ

-- .لقس كسػره إلك الؿخؾقققـ 

هل  الفائذّ السادسْ: لك اهلل ،مفؿةو كسان إذا فقض أمره إ هل أّن اإل   و

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ٓ   أ ِ ا إ َِف اب تَِؽ ِاْر ا ب ِحُبَف ا ُر َص َٓ ُيَؽػ  ِة، َو اِهؾِق  ـْ َأْمِر الَج
ِ اِصل م لَؿَع اٌب: ا اِن، َب اإِليَؿ

ْركِ  لش  ِا 3) ،ب 0.) 
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-- ل للتجاو يحصؾ لف مـ التعب ف، أطاك قفإ لـ  ّكف و مره أ هر أ شلء وإن كان يف ضا

ـٌ ؾلؽـ الؼ ،تعب مطؿئ ر   كطؾ هؽذا يجب .راضٍ  ب  يػ كسان أن  أن و ،مـ الػتـ اإل

لؿفيستعقـ باهلل  هق ا لؿعقـ و هق ا ّكف   ل.ج  ـَ ـُن

بد سقؼصد اهلل  الع ويالحظ مؼصده يف  ،يف جؿقع أمقره --وإذا كان 

لثمتاو --ستعاكة باهلل آ مـ الػتـوالػ --ٕمر اهلل  فا -فنن اهلل ، رار 
- .مـ السقء والبالء ما ٓ يخطر لف طؾك بال  يصرف طـف 

لذلؽ  يتؾذذ بصقمف  --تجد الصائؿ إذا كان صقمف هلل  -سبحان اهلل-و

ـد اهلل يحتسب إجر ط بل .-- و ـْ َص َم َرَمَض َن، »: -- قال الـ َم

 ِ لؾحؿقّ بخالف اإلكسان الذي يؿس ،(1)«إِيَؿ ًك  َواْحتَِس ًب  ّكف يؽ طـ إكؾ   ؾؿَ ؾْ تؿَ ة فن

قره  ،يبؼك -- فؿا كان هلل كػسف يف إكؾ وكحق ذلؽ.راوده وربؿا ت غ وما كان ل

لّتـبقف.، يزول مـ باب اإلشارة وا هذا   و

يـايف التقكؾسد يف الاأن اتخاذ الز الفائذّ السابعْ:  --ؿقسك ف ،ػر ٓ 

ة الؿتقكؾقـ قـف طؾك ذلؽ.و هيف سػرد تزو   -- اهلل بلوهق ك ،مـ أئؿ  أخذ ما يع

لصقفقة طؾك در ففقهذا و يـ ي ،ا لذ ؿ زطا ف ؿقن أهنؿ يتقكؾقن وٓ يلخذون مع

يُ  ًئا.شق لقؿـ  هؾ ا َلّؿا كان أ لؽ  لذ لقنؼدمقن و لحّج فقؼق لكحـ  :طؾك ا ؿتقكؾقن وما ا

شق لقا الـّاس ،ًئايلخذون معفؿ  ة سل مؽ لقا  كز ٹ ﴿: --فلكزل اهلل  ،وإذا 

ي ،[197]البؼرة: ، ﴾ڦڄڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  لؾزاد  أ إّن أخذكؿ 

لت  كؾ.قٓ يـايف ا

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ْح  أ اَن ا ْقُم َرَمَض اٌب َص انِ اإِليَؿاِن،  َب ـَ اإِليَؿ
ِ اًبا م 3) ،تَِس 8.) 
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كسان طؿّ  الفائذّ الجامنْ: ار اإل ضقات الطجقاز إخب مـ مؼت قعة با يحصؾ لف 

لبشرية مـ ما لؿ يؽـ طؾك وجف  ،كحق ذلؽ أوع وجأو  ططش جقع أوأو  بَص كَ  ا

لت قجقز ف ،﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ :--قال مقسك فؼد  .طسخ  ا

ةٍ  اعبً جد تأّكل جائع أو إيؼقل أن لإلكسان  ل مسل مثاًل  ،فالكقة يف  اشتؽقت رأسل.أو    

 َفؼَ ... َرْأَساه،  : َوا-- ةشقالت طائ ،يف الحديث كؿا
 

لـ بِل  اَل ا

-- :«الـبل  كشتؽا .(1) «َرْأَس هْ  َبْؾ َأَك  َوا--  مـ القجع

 .-- وكذلؽ اشتؽت طائشة ،الذي يف رأسف

تضك البشرلففذا إذا كان  لتسخ   ،ؿجرد مؼ كف لقس طؾك وجف ا إكؿا هق طؾك  :طوأ

اإلخبار  ففذا جائز. ،وجف 

متعبً  :يجقز أن تؼقل لدرس  لققم ا ا ن السػر صقياًل  أو ،اواهلل كان  أو كحق  كا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :--قال اهلل  ذلؽ.

لـّصب  ،﴾ڀڀ يـ وجدا ا لبحر مجؿع ا اوزا  ما ج ّكف بعد فدل ، هق الّتعبويؼصد أ

 ؿا قد تذلؽ طؾك أهن
ّ

يث ُأَبل لؿؽان. وجاء يف حد يف الّصحقح  -- جاوزا ا

فقف: ِذي َأَمَر اللُ ِبفِ » و ـ َصَ  َحت ك َج َوَز الَؿَؽ َن ال   .(2)«َوَلْؿ َيِجْد ُمقَسك ال

لؿقسك  لّتعب  ة يف حصقل ا لحؽؿ ن ي--ا قذكر  طؾب، أ اء ف الغد

لحقت لِؿؽْ ف ،ا لحقت يف ا كّ ، ؾتَ قرجع ٕن ا لغداء فن ا نذا صؾب  ف ٓ شؽ أكف سقلخذ ف

لحقت ي ،ا َلْؿ  . ،دا الحقتجفؾؿا  لؿؽان ّكف قد تجاوز ا  يعرف أ

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ِض:  أ لَؿِري ْقِل ا َق اُب  لَؿْرَضك، َب َجعُ »ا لَق اْه، َأِو اْشَتد  بِل ا ل َوِجٌع، َأْو َوا َرْأَس  ،«إِك 

(5666.) 

اِب  (2) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ُقِدهِ  أ ُجـ ؾِقَس َو اُب ِصَػِة إِبْ ْؾِؼ، َب  (.3278) ،َبْدِء الَخ
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، --رجع مقسل  ،﴾چ چ چ چ﴿ :--فؼال اهلل 

ن.قد طرف أكف و  تجاوز الؿؽا

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

ل هذا كالم ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ ققلف:  .--ػتك لِؿقسك ا

 :أمشانحتؿؾ يُ  ﴾ٿ ٿ ٹ﴿يف ققلف: 

لحقت ؿؾح سلأكف ك األمش األًل:  خذ الحقت.آأي كسقت أن  ،ا

لحقتأكسقت أن  األمش الجانُ: مر ا ذلؽ  رأى ٕن يقشع بـ كقن: خربك بل

لِؿؽْ  ،إمر مـ ا لحقت  هد كزول ا لبحر ،تؾِ وشا لك ا وكسل أن يخرب مقسك  ،وخروجف إ

-- .بؿا حصؾ 

 ؿؾةج»سؿك تُ هذه  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿: --ققلف جؿؾة 

ير الؽالم  ،«ّقةضطرتاا ـل تؼد لحقتسك نينف»يع لبحر طجبً  قت ا  ،اواتخذ سبقؾف يف ا

مره طجإن كسقت أن أققل لؽ   .«اقبً الحقت كان أ

لال َمت  ة ُقّد لجؿؾ هذه ا لؽـ  فذا هق ف :حتك يعتذر يقشع، طتذارطتـاء بآو

مـ  وذكر !فؽقػ تذهؾ طـ هذا الؿؼصد: مـ السػر الؿؼصد لؽ حصؾ  أّن ذ

لشقطان ـسقان .ا معـا آية تدل طؾك ال ة جد   ،ومر  مفؿ ہ ﴿ :-- فا يف ققلهل 

لشإ اؼً قؾـا سابإذ  ،﴾ہ ہ ھ مـ ا لـسقان   طان.قّن ا

هذا فقف ة جد   فائذّ و لصالإ: أهؾ العؾؿقال  ،امفؿ لشقطان يف إطؿال ا  حةن ا
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لؿؼر   اإلكسان طـ مؼصده حاول، ي--إلك اهلل  ةبا فققسقس لف  ،أن يشغؾ 

ي لذلؽ ي سقف.ـو كقنإ :الؼو يقشع بـ  لذي أكساه أن  ّن   ،-- لؿقسك ريذكا

يتػؽر هق إمر العجقب لحقترخ كقػ فقف، الذي جؾس    ،وكقػ مشك ،ج ا

يحدشجؾس ي هذا الؿقضقع حتك كسل أن يذكر ذلؽ  ثغؾ بالف و  كػسف يف 

 .-- لؿقسك

هذ مـ ال ستعقـي اأن اإلكسان دائؿً  :مفؿة فائذّ هو لرجقؿشقباهلل   فؼقلف، طان ا

تصؿ بالء لتجأيعـل  ،أطقذ باهلل لّرجقؿ.وأط لشقطان ا مِـ ا  هلل 

كً  جدوهؽذا ت كسان أحقا لك الصالة ؾجلا ياإل لشقطان إٓ وهق يف  ،إ فال يلتقف ا

ُيذ ،صالتف ع ّكرهوٓ  يد أن  :إٓ يف صالتف ،إلخ ...وأطؿالف ومػؼقداتف فبؿشاري ّكف ير ٕ

رففي اإلكسان طؾك حذرفدائؿً  .ويؾفقف اطةالطه هذ طـ ص مِـ  ،ا يؽقن  يستعقذ باهلل  و

 لّشقطان الّرجقؿ.ا

مـ يعقد  ،﴾ڦ﴿ :يف ققلف ،﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿: قال طؾك 

لضؿقر لعؾِؿ: قٌالن ؟ا هِؾ ا ٕ 

ًّل: قر يعقد  القٌل األ لحقتطالضؿ لبحر وت تخذأي ا ،ؾك ا بقؾف يف ا  ؿالحقت س

هـا. ً  ،﴾ڀ﴿ الؽالم  معـ لفا  الؽالم مـ تتؿة كالم يؽقن و ،آخر سقليت كهذه  هذا 

تك ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :فنن الػتك قال ،الػ

يدي ،﴾ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ أّن  -- لؿقسك بقـأن ي ر

لبحر. ؾؽ صريؼس دالحقت ق  ا

قر يعقد طؾك مقسك ققؾ القٌل الجانُ: تك  -- الضؿ ويؽقن كالم الػ
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ـد  ي ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿قد اكتفك ط ذ خوات» :إلخبارايت لو

لحقت يف البحر  صريؼ الحقت إلكيذهب  --رجع مقسك ،مقسك سبقؾ ا

ى  لحقتير يـ مؽان ا تبع ،أ لحقت  ي لرجؾ الصالحهذا  جدحتك يأثر ا  .«ا

كقن -واهلل أطؾؿ-وإقرب  يقشع بـ  ّكف مـ كالم   كؿا سقليت. ،أ

 قٌالن:فقفا  ،﴾ڀ﴿ ف:لقق

مِـ كال ﴾ڀ﴿: ققلف القٌل األًل: يقشع فقؼقل:إذا كان  بقؾف  اتخذ» م  يف س

لبحر طمر أّن أ يخربهأن  ريدي ،اطجبً  احاذً تا ا لحقت كان  جبأو أت ا،جقبً ا  ،«اجبً ط ـفم ع

لِؿْؽَتِؾ و ـالحقت م البووجف العجب اكؼ قرورتفا ػس ،«اصار حقً » ،احقً  ص ف وإلؼاء ك

لبحر ةطؾك غػ يف ا لػتك. -- مقسك ـم ؾ مِـ ا  و

ـد ققلف تؿ وققؾ الؽالم   ،﴾ڀ﴿ ثؿ قال: ،﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :ط

قبة ـ رؤية تؾؽم عجبي فكأأي  العج كسقاكفو ،الحادثة   ذلؽ  أن يذكر مـ 

 .--لؿقسك 

 .--مِـ كالم مقسك  ﴾ڀ﴿ :ققؾ القٌل الجانُ:

لػتك ِطـد ق  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :فلقيصقر كالم ا

 :-- فؼال لف مقسك ،﴾ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦٹ  

 ؟!كقػ حصؾ هذا ،﴾ڀ﴿

ـققـ صحقحكال  يقشع ـأن يؽقن م حتؿؾيُ  ،الؿع ُيح ،كالِم  أن يؽقن  تؿؾأو 

 .--مـ كالم مقسك 
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 .﴾چ چ چ چڇ ڄ ڃ ڃ ڃڃقال ﴿

لقاء ل ذفتلؽـ ح ،غلبك ؾفاأص ،﴾ڃڃ﴿ققلف:  رة  ،خػقػؾتا بالؽس وجلء 

لقاء. ة طؾك ا  لدٓل

كبغقف ،﴾ڃڃ ڄ ڃ ڃ﴿ :-- قال يده و كر ي كـّا  لذ مر ا هذا إ ي  وهق  ،أ

لعبد الكؾتؼل أن  الؿ ،الحصهذا ا هذه هل العالمة   .طؾقبةو

والػتك  --أي رجع مقسك  ،﴾چ چ چ چڇ﴿: قال

مـف،  يؼ الذي أتقا  رهؿايتتبمـ الطر سق زوا الؿؽان هنؿإ :عان آثار  قريدان أن  ،تجاو ف

لتل ف يصال رة ا لصخ لك ا ـدها. ؼداإ لحقت ط  ا

عفؾّؿا ر لذي فؼد -- مقسك ج لك الؿؽان ا فتاه إ ا الحقت فقفا و

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴿

 

 

* * * 
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  الذرس السادس عشر
(43-55) 

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴿
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ڱں

  ﴾﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ے ۓ ۓ﮲
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تل بدأت مع مقسك  فتاه، ذلؽ أهنؿا ذهبا  --هذه تؽؿؾة لؾؼصة ال و

لذي أخرب اهلل  لصالح ا لرجؾ ا طـف،  -- مقسك --لقؾتؼقا ذلؽ ا

مـ قصتفؿا يف فؼْ  ما حصؾ  لعبد، فبعد أن فحصؾ  هذا ا مؽان وجقد  لحقت، وُأْخبِر  د ا

 حصؾ لفؿ ما حصؾ.

ك اسؿف-يؼقل اهلل  لك جد   جؾ ذكره وتبار   :-هوتعا

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

ة  --حصؾ بقـ مقسك  الؿحاور هذه  بد محاورة، ستسؿعقن  هذا الع و

لؽريؿة هذه أيات ا قر .طرب  الؽث مـ الػقائد الشلء  الؿحاورة فقفا  هذه  متعؾؼ  ،و وهق 

هذه أيات بؿؼصد  قز تام يف ربط  لسقرة، وأرجق أن تؽقكقا طؾك ترك بؿؼصد ا
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لسقرة يتعؾؼ  ،ا ما  لصرب»خصقًصا  يتعؾؼ بؾػظ  ،«بؾػظ ا بقـف  ،«إن شاء اهلل»وما  سـ كؿا 

 يف أيات.

َرَجَع  َيُؼص  ِن » :جاء يف الحديث الصحقح ،﴾ڇ ڇ﴿: --قال اهلل 

ؿَ  ك ِبَثْقٍب، َفَسؾ  ْخَرِة، َفنَِذا َرُجٌؾ ُمَسج  ُمقَسك َفَرد   آَث َرُهَؿ ، َحت ك اْكَتَفقَ  إَِلك الص 

كؿا ُسؿل َخ (1)«َطَؾْقفِ  يثِض ، وإ لحد ُف َجَؾَس َطَؾك » :ًرا كؿا جاء يف ا َل الَخِضَر َأك  َؿ  ُسؿ  إِك 

ـْ َخْؾِػِف َخْضَراءَ   .(2)«َفْرَوٍة َبْقَض َء، َفنَِذا ِهَل َتْفَتز  ِم

يقشع بـ كقن --أي مقسك  ،﴾ڇ﴿ققلف:  تك الؿرافؼ  ،و الػ

 . -- لؿقسك

لعؾؿ: ،﴾گ﴿ هؾ ا كت طبًدا، قال أ كق ها؟ ثؿ  لسبب يف تـؽقر ما ا كؽرة،   جاءت 

هـا  قر  بدتلمؾقا كؾؿة  .«لؾتػخقؿ»جاء التـؽ لسقرة مر   فؼد ،ط ل ، معـا يف أول ا قا

مـ أشرف فؿؼام  ،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ :--اهلل  بقدية  الع

لذلؽ يؿتـ اهلل  الؿؼامات فا، و فا وأطظؿ فضؾ مـ طباده  --وأ مـ اصطػاه  طؾك 

بقدية الع  .[45]ص: ، ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ فؿثاًل قال يف سقرة ص: .بؾػظ 

لصافات: افات: ، ﴾ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿ قال يف سقرة ا لص لعبقدية  .[81]ا فؾػظ ا

ة، ودائًؿا  ي لعبقد مؼام ا مؼام  اده  --اهلل يؿتـ لػظ جؾقؾ جًدا، وأشرف  طؾك طب

لتشريػ بقدية يف مؼامات ا الع :  :الؿممـقـ بؾػظ  ڍ ڌ ﴿ففذا الرجؾ قال طـف

فبفذا الؿؼام مؼام العبقدية وصؾ إلك هذه الؿرتبة،  ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

وحؼؼ لػظ العبقدية هلل، فتح  --وهؽذا كؾؿا اكطرح اإلكسان طؾك طتبة العبقدية هلل 

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر الَمُ  أ لس  ِفَؿا ا َؾْق قَسك َط لَخِضِر َمَع ُم َحِديِث ا اُب  اِء، َب اِديِث إَْكبَِق  (.3401) ،َأَح

ابؼ (2) در الس  (.3402) ،الؿص
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 طؾقف مـ الخقرات والربكات ما لؿ يؽـ يخطر لف طؾك بال. --اهلل 

هـ ،﴾ڇ ڇ﴿ققلف:  تصاصجلء باإلضافة  هذا  ،ا لؾتشريػ وآخ أي: 

لف حظٌ  ٌة و ك مؽا لف  لرجؾ  يػ وآختصاِص. طظقؿٌ  ا ِة والتشر لعبقدي  مـ ا

ر ِض هق الخَ العبد وهذا  ،﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :--فؼال اهلل 

 كؿا يف حديث  ،--باإلجؿاع، وجاء التـصقص طؾك لسان رسقل اهلل 

 السابؼ.
ّ

 أُبل

مـ أولل العزم مـ الرسؾ  --فؿقسك  .تقجقف الػقائد بعد ذلؽسقليت 

ر باإلجؿاع. واختؾػقا يف الخضر هذا ِض ، وهق أفضؾ مـ الخَ --وهق كؾقؿ اهلل 

 قٌلني:هؾ هق كبل أو ٓ؟ طؾك  ،الرجؾ العبد الصالح

الخضر كبل مـ إكبقاء، واستدلقا بؿا سقليت مـ أيات يف هناية قصتف  القٌل األًل:

 .-- مقسك مع

ٓ يؽقن إٓ طـ  افؾقس هذا مـ تؾؼاء كػسل، قالقا إذ ،﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿قال: 

  اصريؼ القحل، فؼالقا إذً 
 

 .الخضر كبل

  القٌل الجانُ:
 

ۈئ ۈئ ﴿ وققلف: مـ طباد اهلل الصالحقـ. صالح وطبدٌ  الخضر ولل

واهلل -أي هذا يؽقن مـ باب اإللفام والؽرامات يحصؾ لألولقاء، فالصحقح  ،﴾ېئ ېئېئ

 مـ إكبقاء.  اق  أن الخضر طبد صالح ولقس كب -أطؾؿ

 : مسألْثؿ اختؾػقا بعد ذلؽ يف 
 

   ؟اأن أو لقس حق   هؾ هق حل

  القٌل األًل:
 

 .أكف حل

  القٌل الجانُ:
 

: وهذا الذي طؾقف -اهلل فؿرح-، قال ابـ تقؿقة أكف قد مات ولقس بحل



 205 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
 أي أكف قد مات.  ،سائر العؾؿاء الؿحؼؼقـ

مـ اهلل ،﴾ڍ﴿: يف ققلف ا فائذّ هـا .-- هق ططاء  ة جًد هل أن  ،مفؿ و

مـ اهلل  ،العؾؿ هق فضؾ  افع،  لـ لعؾؿ ا ا ا لحقـ،  --وخصقًص لصا وكرامة لعباده ا

ؾ الصالح مـ اهلل ،فالتقفقؼ لؾعؾؿ والعؿ لذلؽ  -- هذه كرامة  اهلل قال لعباده. و

-- يف قصة سؾقؿان -- :﴿ماذا قآ؟  ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

 ،﴾ڦٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

سقاق أيات  ،[15]الـؿؾ: ]الـؿؾ:  ،﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿ثؿ جاء يف 

ػ[40 يقس ، ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ :-- . وقال يف سقرة 

قسػ: مـ اهلل ، ففذا [40]ي لعبدُ --فضؾ  يسلل ا لؽ  لذ يفبف طؾؿً رب   اهللَ  . و ا ف أن 

متؼباًل ا وطؿاًل كافعً  ال اهلل   بقف: --، وقد ق  .[114]صف:  ،﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿ لـ

يعـل  ،﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴿: --قال 

ؾ  خص   يع يفبف و كافٍع  .ـاه بعؾٍؿ   ؿف لؾـاس

مـف ضر مع أن مقسك أفضؾ  ـد الخ العؾؿ الذي كان ط   ؟ما 

 
 

لـ بِل ـِ ا لحديث َط كا يف ا  ن  ُمقَسكإَ »قال:  ،--سبؼ أن ذكر

--  َـ  ِس َأْطَؾُؿ؟ َفَؼ َل: َأك  ، َفَعَتَ  اللُ َق َم َخطِقًب  فِل َبـِل إِْسَراِئقَؾ، َفُسًَِؾ َأي  ال

ـِ ُهَق َأْطَؾُؿ ِمـَْؽ   .(1)«َطَؾْقِف، إِْذ َلْؿ َيُرد  الِعْؾَؿ إَِلْقِف، َفَؼ َل َلُف: َبَؾك، لِل َطْبٌد بَِؿْجَؿِع الَبْحَرْي

هق طؾٌؿ خاص   لعؾؿ:  هؾ ا لسقاسة: وإٓ مقسك ،قال بعض أ مـ طؾؿ ا   وهق 

-- هذا الرجؾ ـد  لقس ط لقحل ما  مـ طؾؿ ا ـده  هذا  ،ط يف  مـف  وهق أطؾؿ 

                                                           

ح (1) ابؼ  در الس  (.3401) ،الؿص
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لذلؽ قال اهلل  الجاكب باتػاق. ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :--و

كافعً  أي ،﴾ژژ كا طؾًؿا  مـ طـد مـ ذلؽ ما أصؾعف اهلل خّص  اطؾؿـاه   ـاه بف، و

-- .الغقب  طؾقف مـ طؾؿ 

يث ُأبَ   وقد جاء يف حد
 

لخضر: ،السابؼ ل ٍؿ » أكف قال لف ا ل َطَؾك ِطْؾ َي  ُمقَسك: إِك 

َ أَ  ٓ ُ َؿَؽُف الل ِ َطؾ  ـْ ِطْؾِؿ الل َ َتْعَؾُؿُف، َوَأْكَ  َطَؾك ِطْؾٍؿ ِم ٓ ُ َؿـِقِف الل ِ َطؾ  ـْ ِطْؾِؿ الل ثؿ  ،«ْطَؾُؿفُ ِم

ِػقـَِة َفـََؼَر فِل الَبْحِر َكْؼَرًة َج َء ُطْصُػقٌر، َفَقَقَع َطَؾك » ثؿ قال: ،ساق الحديث َحْرِف الس 

ٓ  ِمْثَؾ َم   ِ ِ إ ـْ ِطْؾِؿ الل ، َق َل َلُف الَخِضُر َي  ُمقَسك َم  َكَؼَص ِطْؾِؿل َوِطْؾُؿَؽ ِم ـِ َأْو َكْؼَرَتْق

ـَ الَبْحرِ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿قال:  - -. واهلل«َكَؼَص َهَذا الُعْصُػقُر بِِؿـَْؼ ِرِه ِم

قسػ:  ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿ وقال: .[85]اإلسراء:  ،﴾یی  .[76]ي

بل مقسك لـ بد الصالح -- فا الع هذا  مـ قن مؼدار ما أوتايعرف ،و ا 

يفبفؿ كسان طؾًؿا، ازداد تقاضعً  االعؾؿ، ففذا  ؿا ازداد اإل ًة هللالتقاضع، وكؾ   ا وخشق

-- قال اهلل ،-- :﴿اصر:  ،﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  .[28]ف

 ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴿

الؿحاورة بقـ مقسك بد الصالح ،،بدأت أن  هذا الع قال لف  :و

 .﴾ک ک﴿: ، ،مقسك

فقف هذا   فٌائذ: و

لِؿ، فؿقسك  ًىل:الفائذّ األ استجفؾ كػسف هـا،  --تقاضع العا

ؼال  لعؾؿ. ف مـ ا ما طـده  لك  يرشده إ لخضر أن  خضر، وسلل ا لؾ ًعا  تاب يؽقن  واستلذن أن 

مـ العؾؿ ،﴾ک ک﴿: -- لف مقسك ستزادة  لقؾ كذلؽ طؾك آ قال  .فقف د



 207 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
هذا يُ  لعؾؿ: و هؾ ا شلٍء قال: لق أحد اكتػ --روى طـ قتادة أ لعؾؿ ب ك مـ ا

مقسك  هذا الرجؾ. --ٓكتػك   لؽـف رحؾ لؾؼقا 

عؾ   الفائذّ الجانَْ: َمَفَر فقف وإن ت مؿـ  َيْؿَتِفر فقف  لؿ  ي  لذ ؾؿ ا لؾع لػاضؾ  لؿ ا لعا ؿ ا

العؾؿ مـ  هـاك رجؾ طالؿ :كان دوكف  لك زيادة،  ،فؼد يؽقن  لؽـف يف طؾؿ ما يحتاج إ

لؽـ العؾؿ  مـف يف  كك  لك مـ هق أد ذهب إ لعؾؿفق لؽ ا هٌر يف ذ ما قد مـف.  ،ف   فقستػ

هق  الفائذّ الجالجْ: العؾؿ ولق كان مؿـ  ب  اإلكسان أٓ يستـؽػ طـ صؾ طؾك 

العؾ .دوكف يـال  العؾؿ: ٓ  لذلؽ قال أهؾ  مست متؽربٌ ؿَ و لذي يرى أكف فقق  .ٍح أو  ا

العؾؿ! ٓ يـال العؾؿ،  يتعؾؿ  لـاس، وأكف أطؾؿ مـفؿ، وأفضؾ مـفؿ، وٓ يريد أن  ا

ؿ ف لعؾ لعؾؿ، ففق با كػسف ٕجؾ صؾب ا ُيِذل  كػسف، وأن  كسان أن يخضع  لإل يـبغل  لؽ  ؾذ

مـف أو أقؾ. كسان  يحسـف، أكثر اإل ما  لؿرء   َيْشُرف وققؿة ا

وكؾقؿف، وهق مـ أولل العزم مـ الرسؾ يؼقل لفذا  --هذا كبل اهلل مقسك 

دب العظقؿ ال ،﴾ک ک﴿ العبد الصالح: يف  --ذي تلدب بف مقسك تلمؾ ٕا

صؾبف لؾعؾؿ: طرض طؾك صقغة آستػفام، وهذه مـ باب آسرتشاد واسرتفاق العالؿ. وفقف 

 .--، بلن يعؾؿف مؿا طؾؿف اهلل -- تقاضع مقسك

باهلل  ﴾گ﴿لؿاذا قال:  مـ أدب إكبقاء وطؾؿفؿ  هذا  يؼؾ َطؾِْؿَت؟  لؿ   و

--  لقف إ العؾؿ  ضاف  مـ  --أي طؾؿؽ اهلل  ،-سبحاكف–أكف أ قره  العؾؿ وغ

مـ اهلل  هبة  العؾؿ إكؿا هق  هذا  هبفا لفذا الرجؾ--الػضائؾ، وأن  ففذا مـ  .، و

لـعؿ وشؽر اهلل لتؾؽ ا رار  لك اهلل  -- باب اإلق كسبة العؾؿ إ  ،--طؾقفا، و

 .﴾ڎ ڈ ڈ﴿وهذا يـاسب ققلف: 
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مـ اهلل  ُرْشًداال قلؿاذا  ،﴾وئ﴿ كف ُرِزَق  معؾقم أ كف   ؟اطؾؿً  --مع أ

مقسك اكافعً  إن هـاك طؾؿً  هـاك طؾؿ غقر كافع، ففـا يريد  أن  --، و

مرِش  هق  لـافع الذي  لعؾؿ ا الخقر وإلك الحؼ، وهؽذا يـبغل لإلكسان أٓ يتعؾؿ ا لك  د إ

لرشد، وٓ تعقد طؾق لـػع، فقُ يضقع طؿره يف تعّؾِؿ طؾقٍم ٓ تعقد طؾقف با شغؾ وقتف ف با

يُ  لر  و هب زهرة طؿره يف أشقاء ٓ تؼقده إلك ا مـ العؾقم ما ٓ ذ شد وٓ تـػعف، فقتعؾؿ 

فقف الؿحرمة ،يتعؾؿ ،فائدة  ـ العؾقم  لك اهلل  ،فضاًل ط وٓ  --أشقاء ٓ تؼربف إ

كقاه ثقر مـ الـاس يشغؾ كػسف بلشقاء لق صرف وقتف يف صاطة  .تـػعف يف د هذا حال ك و

ؾ   -- اهلل تع هذا فقف ويف  ؾ خقًرا كثقًرا. و لَحص  لـافع  لعؾؿ ا العؾؿ : فائذّؿ ا أن 

يؽقن راشًدا.  لك الرشد وأن  كسان إ يؼقد اإل لـافع   ا

 .﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿

هذه الجؿؾة لؿاذا  ضر  لـ تطقؼ  ؟﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿قال لف الخ أي 

مـؽر وباصـ لتل يف ضاهرها أهنا  مـ أفعال، ا لصرب طؾك اتباطل لؿا سرتاه  الف  فاا  بخ

 ما ترى. 

لتعؾقؿ أصاًل  يسؿقف أهؾ الرتبقة وا الؿتعؾؿ  هذا  هل تقصقـ  لتعؾقؿ، و مـ أصقل ا

مثاًل لشخص ؼة، فلكت تؼقل  لك جفد ومش ؾقم تحتاج إ الع ن بعض  : وتـبقفف طؾك أ

لك ففؿ وجفد ومشؼة» متقـ وأبقابف تحتاج إ تطقع أأكا ما أضـؽ  ،هذا العؾؿ  أن كؽ تس

لدخقلف لفذا العؾؿ .«تقاصؾ أكا متػائؾ بلكؽ  ،لؽـؽ تؼقل: ٓ ،فلكت تعطقف تقصئة 

العؾؿ هذا  بدع يف  كؽ إن صربت ستقف   ،ست العؾؿ حتك ؽذا تحػ  هو .فؼ فقوأ زه وتبقـ لف 

قدخؾ يف شل يـؼطع مـٓ يضقع وقتف ف يستحسر و  .فٍء ثؿ 
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لخضر يعؾؿ أن مقسك لرجؾ ا هذا ا محارم اهلل  -- و يغار طؾك   رجٌؾ 

--،  ًٓ كف سقعؿؾ أطؿا يعؾؿ أ لؽ  لذ كتفؽت حدوده: و يغضب إذا ُا ا  و يف ضاهره

مـ الؿـؽرات، وأن مقسكأ يصرب  -- هنا  مثؾ هذه ولـ  لـ يسؽت طؾك 

كتظر يا  --اهلل  ال مؿا طؾؿـقفهـاك أمقر ٓ تعؾؿفا هفؽلكف يؼقل:  .الؿـؽرات فا

تك أكشػ لؽ طـ خبايا تؾؽ إمقر.ووص   ،مقسك واصرب   ـ كػسؽ طؾك أن تصرب ح

فقف هل كؾؿة  ،فائذّ و مـ ُرزق الصرب فؼد ف ،«الصرب»و مػتاح كؾ خقر، و لصربُ  ا

لؽ  لذ ُيحّصؾ شقئًا.هذه أويت خقًرا كثقًرا، و يصرب ٓ  ي ٓ  لذ لك صرب، وا لحقاة تحتاج إ  ا

ـ   ــب ــَد  ٓ تحس ــًر  الؿج ــ اتؿ ــ  آكُؾ  ف   أك

 

ـ حتـك تؾعـَؼ  الؿجـَد  لـ تبؾـغَ       رابْ الص 

يتزو    ة وٓ  لحقاة سفؾ يظـ أن ا ي  لذ لف أن وا ُكبقـ  لك أن  هذا يحتاج إ لصرب،  مـ ا د 

.  هذا الػفؿ خاصئ

 مـراًرا طؾـك الؼـذى لـؿ تشـرْب  إذا أكَ  

 

ــ  وأي        ــ ربف ضؿً ــػق مش ــ س تص  الـ

مً   لحقاة طؿق را لخق لرفعة وا مات ا مؼا مصابرة، وخصقًصا يف   ،ا تحتاج إلك صرب و

لصرب والقؼقـ. قال اهلل ٓ ُتـال و لديـ إٓ با چ چ ﴿: --اإلمامة يف ا

 .[24 ]السجدة: ،﴾چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌڌ

كبقاءوالصرب كصػ اإليؿان، وقد ذُ  ائ ائ ﴿ ،كر الصرب يف الؼرآن كثقًرا وأُمر بف ٕا

حؼاف:  ،﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٿ ٿ ﴿، [132]صف: سقرة  ،﴾ڭ ڭڭ﴿، [35]ٕا

 . [44]ص: سقرة  ،﴾ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤڤ

يقص   كسان أن يتعؾؿ الصرب، ٓ بد أن  لإل ـ كػسف طؾك أشقاء مفؿة، وإكؿا فال بد 

لقف إمقر،  تحضر طاقبة ما تمول إ اإلكسان ويس قصرب  الـصر كؿا ققؾ صرب ساطة. ف
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 . [127 ]الـحؾ: ،﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿

ي طـ ُطَؿرُ  لصرب. رو لقا با ما حزتؿ طؾقف؟ قا مـ إئؿة ُسئؾقا بؿا حزتؿ    كثقر 

-- ْبرِ : »قال لص  َكا َخْقَر َطْقِشـَا بِا هذا الؿؼصد مفؿ .(1)«َوَجْد خصقًصا يف  ،و

فقف مـ الػتـ، لذا ركزت طؾقف وأصؾت  يستطقؾ البالء، وقد تُ  :ز قد  كسان  عرض ٕن اإل

ةٍ لف ا لـصر صرب ساط كؿا ا كؼقل إ  ،﴾ىث يث حج مج جح محجخ﴿. لػتـ، فـحـ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿، [10]الزمر: 

 .[3]العصر: ،﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴿، [200آل طؿران:] ،﴾ۆئۈئ

العؾؿ والفدى  لصالح والؼرآن و مـ الخقر والحؼ وا كتؿ طؾقف  فاصربوا طؾك ما أ

لـقر يٍب تؼّشعُ » ،فسرطان ما تـؽشػ تؾؽ الػتـ ،وا ة صقٍػ طؿا قر  .«سحاب

رد -- مقسكسقرد لذلؽ  لخضر أن ب خصقًصا  ،جؿقؾ جًدا طؾك ا

قـ هذا بعد قؾقؾ.   يف مقضع الصرب، سـب

ـظر كقػ جرت الؿحاورة بعد ذلؽ  :تعالقا ك

لخضر لؿقسك  ،﴾ڳ﴿ققلف:  قد ﴾ڈ﴿ --أي ا لؿ  ،جاء بالتقك

تطقع معل صربا»يؼؾ  سقشاهدها إن إمر سقؽقن صعبً  :«قال لـ تس تل  ، إمقر ال

مقال الـاسستؽ -- مقسك مقًرا فقفا إتالف ٕ فقفا قتؾ، فقفا أمقر  ،قن أ

رة  .ستليت بعد ذلؽ ،مـؽ

تطقع صربًا ٕكؽ سرتى يؿ ل ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱں﴿ يف ققلف: لـ تس ؼؾ 

مقسك. يا  لؽ هبا  ة  كا ٓ صاق مقًرا سُلْحِدُثفا أ  أ

                                                           

اري  (1)  يف أخرجف البخ
ِ
اِرِم اهلل ـْ َمَح ْبِر َط لص  اُب ا َقاِق، َب لر  اب ا  (.6470) ،كَِت
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 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴿

هـا س ،﴾ں ڻ﴿: بعد ذلؽ --قال اهلل  ضر لقرد حقـ ن لاببو ؾخ

تطقع معؽ صربًالؿاذا ٓ  -- يؼقل مقسك طؾك شلء  هؿا: ،أس كقػ تصرب 

وجف  كت ٓ تعؾؿ  مـؽًرا وأ كت تظـف  لؿ تعؾؿ طاقبتف، فؽقػ تصرب طؾك شلٍء أ كت  أ

لباصـة التل  مـ فعؾل لف، وٓ الؿصؾحة ا ؽاصقابف، وٓ الحؽؿة  ك  .صؾعُت طؾقفا دو

مسؾؿ قال:   طـد 
ّ

يث ُأبل لؽ جاء يف حد لذ  َشْلٌء ُأِمْرُت بِِف َأْن َأْفَعَؾُف إَِذا َرَأْيتَُف »و

 .(1)«َلْؿ َتْصبِرْ 

مـ  ن أكف  ٕمقر. وما ترو كتؿ ٓ تدرون طقاقب ا كحـ كؼقل اصربوا فل لذلؽ  و

ير اهلل  ؾ طؾك الحؼ --تؼد شر أو أكف صقلة لؾباص هره  ، فلكتؿ ٓ تدرون يف ضا

ـِ إََرت  ب إمقرطقاق اِب بْ لصحقح طـ َخب  لؽ جاء يف ا ، َقاَل: -- . ولذ

 
ِ
َكا إَِلك َرُسقِل اهلل َٓ  --َشَؽْق ِة َفُؼْؾـَا: َأ لَؽْعَب َلُف فِل ضِؾ  ا ٌد ُبْرَدًة  ُمَتَقس  ُهَق  َو

َلـَا؟ َفَؼاَل:  َٓ َتْدُطق  َلـَا َأ ـْ َقْبَؾُؽْؿ، يُ »َتْسَتـِْصُر  ُجُؾ َفُقْحَػُر َلُف فِل َقْد َك َن َم ْمَخُذ الر 

، َوُيْؿَشُط  ـِ األَْرِض، َفُقْجَعُؾ ِفقَف ، َفُقَج ُء بِ ْلِؿـَْش ِر َفُققَضُع َطَؾك َرْأِسِف َفُقْجَعُؾ كِْصَػْق

ـْ ِديـِفِ  ُه َذلَِؽ َط بل-، ِبَلْمَش ِط الَحِديِد، َم  ُدوَن لَْحِؿِف َوَطْظِؿِف، َفَؿ  َيُصد  - تخقؾ الـ

-   اِب ْبـ إَرت ن ويعده قوالـاس مستضعػ --يخاصب َخب 

ـْ َصـَْع َء إَِلك َحْضَرَمْقَت، َٓ  -بقطد جؿقؾ اكُِ  ِم ـ  َهَذا األَْمُر، َحت ك َيِسقَر الر  َواللِ َلَقتِؿ 

ـَِؿِف،  ْئَ  َطَؾك َغ ٓ  اللَ، َوالذ  ِ ؾ-َيَخ ُف إ لحديث بؽالم جؿق ـ ؽُ  -ختؿ ا
ْؿ َوَلؽِ

ُؽْؿ َسَتَرْوَن َبْعِدي َأَثَرًة، َف ْصبُِروا َحت ك »: -- قال .(2)«َتْسَتْعِجُؾقنَ  َفنِك 

                                                           

ْلَخِضِر  (1) ئِِؾ ا ـْ َفَضا
ِ اُب م ئِِؾ، َب ْلَػَضا اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر  (23أ 80.) 

اِب  (2) اري يف كَِت لبخ جف ا خر لُؽْػرِ  أ َؾك ا َقاَن َط َف ل لَؼْتَؾ َوا ْرَب َوا لض  اَر ا ْخَت ـِ ا اُب َم 69) ،اإِلْكَراِه، َب 43.) 
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  .(1)«َتْؾَؼْقكِل َطَؾك الَحْقضِ 

يرتقب  ٓ يصرب و ة، و مقر طظقؿ كػسف ٕ ُيعد  كػسف وأن  كسان  يربل اإل بد أن 

بلفؼد قال الػرج،  ْبرِ، »: -- الـ ـ ْصَر َمَع الص  َوَأن  الَْػَرَج َمَع َوَأن  ال

 .(2)«اْلَؽْرِب، َوَأن  َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲﴿

مقسك ﴾ہ﴿ - مقسكطؾؼ لؿاذا  ،﴾ہ ھ ھ ھ﴿ - -أي 

-  :قئة؟ هذا متعؾؼ بؼقلف وققلف:  ،﴾ہ ہ ہ ھ﴿هـا الصرب بالؿش

 يف بداية السقرة. ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴿

قؼ مقسك العؾؿ يف تعؾ قئة  -- تقجقف أهؾ   ٺ ﴿هـا إمر بالؿش

 :﴾ٺ ٺ

ـك مقسكإ القٌل األًل: تث اس لصرب.  - -كؿا  مـ كػسف با ثؼ  هـا ٕكف لؿ ي

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿ال لف الخضر: لؿا ق

 .﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿إمر طظقؿ  -- قال مقسك ، ﴾ہہ

ضر قد كػك طـف وصػ  -- سككف حقـ رأى مقإ القٌل الجانُ: أن الخ

 ہ ھ ھ ھ ﴿: -- فؼال مقسك ،﴾ڱ ڱ﴿آستطاطة، 

 . وصاره ﴾ھ

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر   أ
 

لـ بِل َطَع ا ا َأْق اُب َم لِجْزَيِة، َب ـِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ا لَبْحَرْي اِل ا ـْ َم
ِ ا َوَطَد م ، َوَم ـِ لَبْحَرْي ـَ ا

ِ م

لِجْزَيةُ  ُء َوا
ْ

لَػل ُؿ ا ـْ ُيْؼَس لَِؿ لِجْزَيِة، َو  (.3163) ،َوا

ح )يف مسـدهأحؿد اإلمام أخرجف  (2) موط: حديث صحقح،2803،   (. قال شعقب إرك
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مـ مقسك  القٌل الجالح: يؽقن ذلؽ اطتزاًزا  ا  --لئال  بـػسف واغرتاًر

ًبا هبا ضر قال:  :وإطجا يرد  ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱں﴿ٕن الخ أن  الؿؿؽـ  مـ  فؽان 

حتك  :﴾ٺ ٺ ٺ﴿لؽـف قال:  ،«استجدين صابرً »فقؼقل:  -- مقسك

آغرتار ذهب اإلطجاب يُ  مر إلك اهلل و لقف --طـ كػسف. ويقكؾ إ  .ويػقضف إ

لك  هذا يؼقدكا إ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: تؽؾؿـا طـفا يف ققلف مسألْو

هل أكف  ،﴾ک ک کک يقف  و لٍح إٓ اهللٓ أحد  ي طؿٍؾ صا لك أ لعبد إ ، هق - -ؼ ا

يقف   ي  لذ هق ا ُيستـصر، و ُيدطك و ي  لذ لك اهلل ا َجل إ لؾ  ، --ؼ طباده، وفقف ا

قد: ،﴾ىئ ىئ ىئ یی﴿تػقيض إلقف، وآطتؿاد طؾقف وال  .[88 ]ه

هذا  ؟﴾ھ﴿مقسك: قال لؿاذا  ،مسألْ ـاهو .اسؿ فاطؾ ،﴾ھ﴿قال: 

ـل أن مقسك هد كػسف يف أن يؽقن  -- يع ول أن يجا سقتحؾك بالصرب، ويحا

يـ، ويستؿر طؾك الصرب.   مـ الصابر

رين بف. لؽـ لؿاذا جاء  ،﴾ے ے ۓ ۓ﮲﴿ ـل ٓ أخالػؽ بشلء تلم يع

لصرب﴾ے ے ۓ ۓ﮲﴿بؼقلف:  قد ا لتلك ضر قال لف:  :؟   ں ڻ ﴿ٕن الخ

مـؽر ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ مـؽرة يف  فؼال: حتك لق ،ةيف أمقر  كاكت هـاك أمقر 

ما فعؾت. لق فعؾت  مًرا حتك  لؽ أ كا سلصرب وٓ أطصل  ها، أ هر  ضا

 ﴾﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ﴿

ضر ،﴾ڳ﴿: --قال  أي ٓ  ،﴾﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ ،أي الخ

ي لذ لك أن أخربك طـ سبب فعؾل ا لـل أبًدا، إ هذا  تسل تستـؽره، وأبقـ لؽ حؼقؼة 

لصقاب فقف.  إمر ووجف ا
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فقف ك   ،فائذّ و لتل هل إمر با لتثب  و لك الحؽؿ طؾك أي ل وا ت وطدم الؿبادرة إ

كسان كُ  يعرف اإل ْ شلٍء حتك  اده ،هذا الشلء فَ ـ وطدم الحؽؿ  ،وما هق الؿؼصقد ،وما ير

 طؾك ضقاهر إمقر.

 ]الـساء: ،﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿: --قال اهلل 

فقفا [6]الحجرات: ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿، وقال: [94  قشاءتان:. 

 .﴾واَفَتَثبَّتُ ﴿،﴾ھ﴿

ها شلء فقستعجؾ فقفا: فقعؾؿ  هر مقًرا يف ضا ى أ ير يتلكك، فؼد  كسان و يتثبت اإل

مر هذا إ العجؾة قد أفسدت طؾقف  ضر قال لف: .أن  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ فالخ

 حتك أذكر لؽ هذا الشلء. ،﴾ۋۅ

هذه ة جًدا فائذّال و مـ ا ،مفؿ ن خصقًصا يف ز ـبغل لإلكسان أن يصرب وأ فق تـ،  لػ

يتثبت حتك ٓ يـساق إلك مقاصـ الػتـ: ٕكف يف زمـ الػتـ تختؾط إمقر مع  يتلكك و

مف يف وْح ابعضفا بعًض  يصبح الحؾقؿ فقفا حقران، وحتك ٓ تؼع قد ؾ الػتـ، وأن ، حتك 

قؼ. --يسلل اهلل  لتقف  العقن وا

 --لرحؾة بقـ مقسك بدأت ا ،«فاكطؾؼا»: بعد ذلؽ --قال اهلل 

ٕحداث بقـ هذيـ الرجؾقـ، ومحاورة يف أمقر  هذا الرجؾ الصالح، وستجري ا و

ء اهلل  ؼادم.ليف الدرس ا -- سـتؽؾؿ طـفا إن شا

* * * 
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  الذرس السابع عشر
(51-56) 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿

ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ۇئۇئ

مت ىت يت جث مث ىث حب خب مب ىب يب جت حت خت  مئ ىئ يئجب

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ يث حجمج

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ڍڌ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كطالُق ر هل ا يات  مقسك هذه أ ِة  ما حصؾ  --حؾ لَخِضر، و مع ا

أن يؿضل مقسك صا طؾك  شار أن اتػؼا وت قـفؿا بعد  ه  -- ب ضر يف هذ مع الخ

مـ أجؾفا مقسك فر  ل سا  .  -- الرحؾة الت

 ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ﴿

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

لف  لصحقح قق يث ُأبل يف ا َف ْكَطَؾَؼ اْلَخِضُر »: --جاء يف حد

َؿ ُهْؿ َأْن َيْحِؿُؾقُهَؿ ،  َوُمقَسك َيْؿِشَق ِن َطَؾك ْت ِبِفَؿ  َسِػقـٌَة، َفَؽؾ  َس ِحِؾ اْلَبْحرِ، َفَؿر 
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ِبَغْقِر َكْقٍل، قر أج - َفَعَرُفقا اْلَخِضَر َفَحَؿُؾقُهَؿ   ـْ َأْلَقاِح  -ر بغ َفَعَؿَد اْلَخِضُر إَِلك َلْقٍح ِم

ِػقـَِة َفـََزَطفُ  يٍة: (1)«الس   .(2)«َتَد ِفقَف  َوتًِداَفَخَرَقَف  َووَ »، ويف روا

مقسك طالضؿقر يعقد  ،﴾ۅ﴿ققلف:   فليـ  ،--ؾك الخضر و

فتك مقسك بيقشع  يُ  ؟--ـ كقن  فاكطؾؼقا ومعفؿ يقشع »لؿ يؼؾ  لؿَ  .ذكرلؿ 

ي كان رفقؼً  «بـ كقنا لذ العؾؿ:أققال  ؟--ا لؿقسك ا  أهؾ 

ة ستؽق القٌل األًل: لؼص يدل طؾك أن  ا هـا  لسقاق  قـ مقسك ا لخضر وب قـ ا -ن ب

- هل الؿؼصد هذه ، و الؿحاورة و هذه  لقس لققشع بـ كقن أثر يف  و

ُيذكر. ،الؼصة   فؾؿ 

ف تلخر طـفؿا.   -- فتك مقسك أن القٌل الجانُ: ك   ُيحتؿؾ أ

لك بـل إسرائقؾ.   --مقسك  أن القٌل الجالح:  صرفف ورّده إ

كان ما  ّيا  ة هق م ،وأ اسل مـ الؼص ٕس صد ا قـ مقسك فالؿؼ يدور ب  --ا 

لؿتبقع  يذكر ضؿـ ا كقن تابع و يقشع بـ  لَخِضر. و  . -- (مقسك)وا

العؾؿ طؾك جقاز  ،﴾ۉ ۉ ې ې ې ېى﴿ققلف:   تدل بعض أهؾ  اس

يات اهلل  مـ آ ة  ي لبحر آ ُيخاف مـفا: ٕن ا لتل  لة ا لحا لبحر يف غقر ا  .--ركقب ا

مً  لعربل كال ة اهلل ا قًس ا كػوقد ذكر ابـ ا ى طظؿ ير مـ أراد أن  ن   قركب  ،--يف أ فؾ

لبحر مقاًج  :ا نن فقف أ مخقػ جدً  .كالجبال اف لبحر أمر   ولذلؽ قال اهلل  ا،وركقب ا

--: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
                                                           

اِب أخرجف مسؾؿ يف  (1) ْلَخِضِر  كت ئِِؾ ا ـْ َفَضا
ِ اُب م ئِِؾ، َب ْلَػَضا ، (23ا 80.) 

اِب  (2) لبخاري يف كَِت جف ا خر لِِف:  أ ْق اُب َق لُؼْرآِن، َب ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿َتْػِسقِر ا

 (.4726) ،﴾يئمئ ىئ
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  .[65]العـؽبقت: ،﴾ڄڄ

ن طؿر   لبحر --وكا ب  ،يـفك طـ ركقب ا الؿسؾؿقن ركق رف  ولؿ يع

مـ خالل غزوات وكحق ذلؽ لبحر  لؽ --إٓ يف طفد طثؿان  ،ا كان ذ ، و

نشارة معاوية   .  --ب

لبحر آية مـ آي هذه السػـ التل --ات اهلل الؿفؿ أن ركقب ا ، و

لبحر  لؿتالصؿة -سبحان اهلل-تجري يف ا ة وا لعاتق مقاج ا ! ؟كقػ تثُبت يف تؾؽ إ

ة اهلل  مـ رحؿ هذا    !بخؾؼف --و

ضر.  ،﴾ېى﴿: --قال  لف  -- أي مقسك ،﴾ى﴿أي الخ

يث ُأبل بـ كعب  .﴾ائ﴿ رق يف الصحقح، ل --وجاء يف حد ؿا خ

ُمقَسك:  َلُف  ة َقاَل  لسػقـ لَخِضر ا ْدَت  -يعـل بغقر أْجرِ - َقْقٌم َقْد َحَؿُؾقَك  ِبَغْقِر َكْقلٍ »ا َطَؿ

 .(1)«لُِتْغرَِق َأْهَؾَف  إَِلك َسِػقـَتِِفْؿ َفَخَرْقَتَف 

 -- ـؽر طؾقف مقسكيُ  ،كؽارهـا غرضف اإل آستػفام ،﴾ائ﴿ققلف: 

صـ  !ع ذلؽ؟ويؼقل كقػ ت

لقست ٓم  «ٓم العاقبة»هـا يسؿقفا العؾؿاء  «الالم» ،﴾ائ ەئ﴿ققلف:  و

مقسك لتعؾقؾ: ٕن   رقتفا كل تغرق أهؾفا؟ ٓ -- ا يسللف لؿاذا  ،ٓ يسللف أخ

الغرق بقؾ  هذا س فنن  هذا؟  نن َخ  ،﴾ائ ەئ﴿. تصـع  رقتفا ف ؽ خ ك  ي أ  قفا رْ أ

 رق أهؾفا. يغ

فقف  هذا  هبا:  ،فائذّو ة  كققي ها، وتتعؾؼ إحؽام الد هر ي طؾك ضا مقر تجر أن  إ

                                                           

ابؼ. (1) در الس  الؿص
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مقسك هُ  -- فنن  لقف يدما كان طـده طؾؿ بؿا  لخضر بخرق السػقـة، إ  ا

مقر طؾك ضاهرها.  ي إ  فتجر

لـاس بالظاهر، واهلل يتقلك السرائر» كحـ كعامؾ ا فقؿا  ،و كتؽؾؿ  تطقع أن  وٓ كس

كُ  ،لـاسيف قؾقب ا لـاس طؾك  ػّتش طؿا يف قؾقهبؿ.أو  مؾ ا يعا كسان  ودائًؿا اإل

يـف هرهؿ، ويسؾؿ لف د مـ إ ،ضقا يجعؾ قؾبف سؾقًؿا  ضغان وإحؼاد. وهؽذا يعـل 

بل أخرب  لـ لؿـافؼقـ --ا َيؽِؾ سرائرهؿ  ،يف تعامؾف مع ا هر و لظا لف ا ؿا  ك  إ

ك اهلل   .--إل

ة جًدا فائذّ فقف ،﴾ى ائ ائ ەئ﴿ :ققلف ٕكبقاء  ،مفؿ هل حرص ا و

لـاس هق مـ أول  --مقسك  ،طؾك ا لق غرقت سقؽقن  ة  لسػقـ يعؾؿ أن  ا

لتغرقـا يؼؾ أخرقتفا  لؿ  كػسف و يفتؿ ٕمر  لؿ  لؽـ ف  لغارققـ:  ك   ،ا مـ  -- فمع أ

الحؿقة لؾحؼ وحرصف طؾك ،بقـ الراكبقـ -الخؾؼ وشػؼتف  لؽـ حؿؾف اإلكؽار طؾك 

- كسل كػسف  ،هبؿ تك  هؽذا هؿ إكبقاء .--ح وهؽذا هؿ  ،و

لؿقف   لـاسا لذيـ يحرصقن طؾك ا إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر  رعُش  وما ،ؼقن ا

لـاس والشػؼة طؾقفؿ، وما  إٓ لحرص طؾك ا هذا ا يـ إٓشرٕجؾ  لد ة يف ا صقح  طت الـ

هذا لصالة والسالم-ء ؼ لحرص إكبقابففذا مثال سا :ٕجؾ  طؾك دطقة  -طؾقفؿ ا

لـاس لـاس إكؿا يػعؾقن ذلؽ رحؿة هبؿ، ووأهن ،ا هدون ا يف الجفاد  رعُش ؿ وهؿ يجا

لؾـاس إصؾ ًة  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :--اهلل قال ، رحؿ

 .[40]الحج: ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

لؼد أتقت شقًئا طظقًؿا وفعؾت  ،﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿: --قال  ي  أ



 219 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
مـؽًرا، أ قر أجركافعاًل  مـ ، س حؿؾقك طؾك سػقـتفؿ بغ وتػضؾقا طؾقؽ وكؼؾقك 

لضػ لك إلك ا كقة بدون أجرالضػة إو فقف دلقؾ طؾك  :ة الثا هذا  هذا الػعؾ! و فتػعؾ هبؿ 

كسان أٓ لإل يـبغل  ف  ك  لف  أ مفؿة جًدا ستلتقـا طـد قق لئقًؿا، وفقف إشارة  : --يؽقن 

هذه أية ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ مـاسبة يف  هذه  ،لفا  يـآو ة لؾؿتدبر  .ي

 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ﴿

هـا ،﴾ى﴿ققلف:  لخضر. :الؼائؾ  لـ  ،﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿ ا أي ألؿ أخربك بلكؽ 

قؼ الصرب طؾك  هرها أهن :تباطلاتط لل التل ضا مـؽفنكؽ سرتى مـ أفعا ستػفام  ؟را  آ و

ؼريريا ﴾ڳ﴿يف ققلف:  يًضا يف .ستػفام ت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ ققلف: وأ

لل ستجدين إن شاء اهلل صابًرا ﴾پ ڀڀ  !؟أن فؾَؿ ُتـؽر ،وقؾت 

 ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب﴿

مقسك  ،﴾ى﴿ققلف:  هـا مػاطؾ ،﴾ی ی﴿أي  ـل مـ  ة،الؿماخذة  يع

رفقـ لؿاذا طب   :ص  .بالغة يف شدة آطتذارمالجقاب:  ؟-- هبا مقسك رلؽـ 

مـ أدب مقسك  هذا   .--و

كؽار، قال: لحؿّقة يف اإل لشرط وأخذتف ا كسل ا ىئ ی ی ی ﴿ لؿا 

لصحقحقـ .﴾ی يث ُأَبل يف ا : --قل اهلل سل راق ،جاء يف حد

ـْ ُمقَسك كِْسَق ًك » هذا إمـل ،(1)«َك َكِ  اأْلُوَلك ِم الؿـؽر كسل ذاك الشرطؿا رأى   ،ر 

  .﴾ىئ ی ی ی ی﴿فؼال: 

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر انِ  أ ا فِل إَْيَؿ َحـَِث َكاِسًق اُب إَِذا  لـ ُذوِر، َب 66) ،إَْيَؿاِن َوا 72.) 
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كف مماخٍذ بـسقا لـاسل غقر  يًضا دلقٌؾ طؾك أن  ا  وأ -- ٓ يف حؼ اهلل ،وفقف أ

 يف حؼ العباد. 

بل  ـ ْسَق َن، َومَ »: --قال الـ تِل اْلَخَطَل َوال ـْ ُأم  َ َتَج َوَز لِل َط   إِن  الل

 .(1)«اْسُتْؽرُِهقا َطَؾْقفِ 

ي ٓ تُ  ،﴾جئ حئ مئ ىئ يئجب﴿: --قال اهلل  مري ضقّ أ  أ
ّ

ؼ طؾل

عؾ   ي ؼ بؿـ  يرتف ؿ أن  لؾؿعؾ يـبغل  كف  هذا فقف أ لؽ.  و بتل   يف صح
ّ

فمعؽ، وتشّدد طؾل  ،ؿ

يبؾ يعامؾف بالؾقـ  ،و يشؼ طؾقفأ يؽؾػف ما ٓ يطقؼ َٓ وأ هل أحسـ.لخذه و تل   بال

فؼ وبالفقن ق لر لـاس با لذيـ يلخذون ا العؾؿاء ا لئؽ  لذلؽ جاء يف وصػ أو -ف لقو

لك  . [79]آل طؿران: ،﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: -تعا

العؾؿ يـ ير :قال أهؾ  لرباكققـ أهنؿ الذ قر ا ػس ؾؿ يف بعض ت الع لـاس بصغار  بقن ا

ؾؿ ،قبؾ كباره رفؼقن بالؿتع يده وٓ يؽؾػقكف ما ،فق ن طؾك  قؼ ٓ ويلخذو ؿ إن فنهن ،يط

 .طـ العؾؿ قافعؾقا ذلؽ كػروا مـفؿ وأطرض

 حب خب مب ىب يب جت حت خت مت﴿

 ﴾ىت يت جث مث ىث يث حجمج 

ضر --أي مقسك  ،﴾ۅ﴿قال:  ة والخ لسػقـ مـ ا كزٓ   .بعد أْن 

يث أُ  وا بُِغالٍَم َيْؾَعُ  َمَع »قال:  ،بل يف الصحقحجاء يف حد ـَ الَبْحِر َمر  َفَؾؿ   َخَرَج  ِم

ْبَق نِ  :. ج(2)«الص   ؿفقر أهؾ العؾؿ

                                                           

ْلُؿْؽَرهِ جأخر )2) اَلِق ا اَء فِل َص َج ا  اُب َم اَلِق، َب ط  ْؾِع َوال ْلُخ اب ا لؽربى يف كَِت لســ ا فؼل يف ا لبق قال 15094) ،ف ا  .)

62) ،صحقح يف  الؿشؽاة لباينإ 93.) 

الَمُ  أخرجف البخاري يف كِتَاِب  (2) َٕكْبِقَاِء، بَاُب َحِديِث الَخِضِر َمَع ُمقَسك َطؾَقِْفَؿا الس   (.3401) ،أََحادِيِث ا
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يبؾُ  لؿ  لغالم الصغقر  ٍة غ بعدُ أن ا  ،(1)«َفَلَخَذ الَخِضُر ِبَرْأِسِف َفَؼَؾَعُف بِقَِدهِ »، ويف رواي

ٍة  ي َفَلَخَذ ُغالًَم  َك فًِرا َضِريًػ  َفَلْضَجَعُف ُثؿ  َذَبَحُف  َوَجَد ِغْؾَؿ ًك  َيْؾَعُبقنَ »ويف روا

ـِ  ق ؽ  كقف  (2)«بِ لس  يتقـ؟. فؽقػ  لروا  ؼ بقـ ا

لباري: --قال ابـ حجر  ُثؿ  اْقَتَؾَع » يف فتح ا َحُف  ُف َذَب ك  ُيْجَؿُع َبْقـَُفَؿا بَِل َو

العظقؿ، غال -- ومقسك .(3)«َرْأَسفُ  م صغقر لقس يـظر إلك هذا الؿشفد 

يعً  ،ٍػ بؿؽؾ   لغالم سر لخضر هبذا ا لؽ كان فعؾ ا لذ لػعؾ: و هذا ا لخضر  بف ا يػعؾ  .و  ا

لػعؾ  لدلقؾ طؾك أن  ا يـ ا يعً كان أ قـ لؿ يؽـ مثؾؿا؟ اسر لؿا ركبقا  ة،كان يف السػ

رة. السػقـة ما مباش الؾقح  يعً  خؾع  لػعؾ كاَن سر لقؾ طؾك أن  ا لد : هق الػاء. قال اوا

يًعا مباش ﴾حب خب مب ىب يب جت﴿ لؿبادرة سر يَ  ة.را - فر لؿقسكظَ لؿ 

- هذا الغالم مقسكيف إصؾ ماذا فعؾ  لذلؽ استغرب   -- : و

والخضر يف أن  -- وهذا كان الػقصؾ بقـ مقسكا. شديدً  اوغضب غضبً 

رًدا  --رد مقسك  ،﴾حت خت مت ىت﴿قال:  .لؾؿشارصة ايضع حدً 

يَّةَ  َنفًسا َت َقاَل َأَقتَل﴿: ويف قراءة مباشًرا.
 اإلكؽار طؾقف.  ابد ،﴾َزاكِ

ـك  لـػس  ،﴾ىت﴿ومع هذه ا كقب، لؿ تعؿؾ  مـ الذ هرة  صقة إثؿً أي صا ا وٓ مع

يُ  لؿ  يبؾُ ل صغقرٌ  ،ػؽؾ  و العؾؿ. ويف ققلف:  غ،ؿ  هقر أهؾ  لذلؽ جؿا ڀ ﴿كؿا ذهب 

هل أن   ،فائذّفقف  ﴾ڀ لؼتؾ  قتؾٍ  فعُؾ هذا  و ية أن  ا هذه أ مـ  لؿػفقم  شـقع. وا

مـؽرً  لقس  ص  لؼصا خت مت ىت يت ﴿ :-- ، ولذلؽ قال لف مقسكابا

كان يف شرْ وأن  ا ،﴾جث معروفً لؼصاص   .اع مـ قبؾـا 

                                                           

ابؼ. (1) در الس  الؿص

 .تخريجفسبؼ  (2)

اري ٓبـ حجر (3) لبخ اري شرح صحقح ا  .1379بقروت،  -(، ط دار الؿعرفة 8/419) ،اكظر: فتح الب
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مفؿ جدً  هـا سمال  مقسكاو يذكر  الؼتؾ:  -- ، لؿاذا لؿ  مـ مقجبات 

 إٓ قتؾ الـػس بغقر حؼ؟

كػًس  يؼؾ أقتؾت  لؿ  كػٍس أولؿاذا  مع أن الطػؾ صغقر لؿ  ،ترك ديـف أو كذا ا بغقر 

 ؟يبؾغ الحؾؿ

الؿـاسبة مـ باب  مـاسبة وجقد  ،ققؾ هذا  ـل  تدي أكت  ،ؾالطػهذا يع فؽقػ تع

يرتؽب شقئً  لؿ  لؿ ترَ  ،ا، ولؿ تتحدث معفطؾك شخص   . ؾتػع ؿلسؾقكف و و

هذا أمر  ،﴾مث ىث يث حجمج﴿قال:  لـؽارة، و هر ا لؼد جئت شقًئا ضا ي  أ

ُيسؽت طؾقف. ك ٓ  لؽبائر، وأ مـ أكرب ا لؼتؾ  لقؾ طؾك أن  ا هذا فقف د الؿقبؼات فو . مـ 

بل كؿا  لـ ـْ ِديـِِف، َم  َلْؿ ُيِصْ  »: --ذكر ا ـُ ِفل ُفْسَحٍة ِم ـْ َيَزاَل الُؿْمِم َل

ؼ. قال: --واهلل  .(1)«َدًم  َحَراًم  مممـًا بغقر ح لؿـ قتؾ  يد  لشد لقطقد ا  جعؾ ا

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

 .[93]الـساء:، ﴾ڻں ں ڻ ڻ ڻ

قـة بؼقلف:  خرقلؿاذا جاء يف  بل بؼقلف  ﴾ۇئ﴿السػ لص  ؟﴾حج﴿ويف قتؾ ا

العؾؿ:  قال أهؾ 

لـ   مع أنّ ا مـ اإلمر،  ـك  ؽر أشد  مـؽًرا  ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿مع يعـل 

لؾغرق يعة  لخرق ذر لقا ٕن ا كؽًرا أشد: قا لؽـ  ففق  ،و ٓأيغرققا أن احتؿال  ،طظقًؿا، 

كؽر طؾقف بؼقلف  لذلؽ أ هًرا أكؽر  ،﴾ۇئ﴿ذريعة لؾػساد:  لؼتؾ فساًدا ضا ان ا لؽـ لؿا ك

يد، قال: ر شد فقف ﴾مث ىث يث حج﴿ طؾقف إكؽا هذا  ي حؿؾ ل: ه ،فائذّ. و لذ ن  ا أ

                                                           

(1)  
ِ
ْقِل اهلل اُب َق َياِت، َب لد  اب ا اري يف كَِت لبخ جف ا خر ﴿أ َلك:  َعا  (.6862) ،﴾ٹ ٹ َت
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يرَض  --مقسك  لؿ  لحدود: ففق  كتفاك ا هق ا لك ذلؽ،  أن  -- إ

يُ --ُيعصك اهلل  لـاس، وأن  ى طؾك ا لَ ، وأن ُيعتد : فؾذلؽ --ػ أمر اهلل خا

يًدا. كؽاًرا شد كؽر إ مـ مقسك  مباشرة أ لثاين لؿ يؽـ  هذا اإلكؽار ا طؾك  --و

ـسقان: بؾ بقؾ ال لصرب س دم ا مـ باب ط العؾؿ.  ،هق   كؿا ذكر أهؾ 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿

يد لػظ  ذا ز العؾؿ: يف هذه أية؟ ﴾ٻ﴿لؿا  قال أهؾ 

لك: ٕن الخ لعتاب ضرلؿ يذكرها يف إو ـل ،هـا قصد زيادة الؿقاجفة با  :يع

لك وذكرت لؽ أ» ـل وبقـؽ الؿرة إو هذا  ﴾ٻ﴿ثؿ كررت  ، تسللٓألؿ يؽـ بق

كقة نوأ ،إمر رة ثا ة م القصق هـا أشد ،ترتك  قر ذلؽ. .«فالؾقم   وققؾ غ

لؿرة  هذه ا مـ مقسكالثاكقة و لتل وقعت  لؿ تؽـ  كؿا ذكركا ،-- ا

ًكا:  .--بؾ مـ طدم صرب مقسك  كسقا

لك كؾؿة  شركا إ بؼ أن أ ـل ،﴾ٺ﴿س لؿاذا لؿ يؼؾ ألؿ أقؾ لؽ إكؽ لـ  :يع

تطقع صربً هره ؟معلقال و اتس مـؽرة يف ضا هل أمقر  تحدث  هذه إمقر التل س  ا.ٕن 

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿

هذه  ،﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ بؼقلف: -- ثؿ رد مقسك أي بعد 

لؿرة إذا فعؾَت  لتؽ شقًئا ا هره وسل تل ،مـؽًرا يف ضا ـل وترتك صحب  فحقـئذٍ  ،فنكؽ تػارق

قـؽ. قـل وب لذي ب ة ويـتفل إمر ا تتققػ الرحؾ  س

ر  ،﴾ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿قال:  لك حاٍل ُتعذ ي قد وصؾت إ أ
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مػارقتل وترك ُصحبتل  .فقفا يف 

يث ُأبل لصحقح ،ويف حد لـبل  ،وقد ثَبت يف ا  :قال --أن  ا

ِ َطؾَ » ـْ َص ِحبِِف َرْحَؿُة الل ـ ُف َأَخَذْتُف ِم
َؾ َلَرَأى اْلَعَجَ ، َوَلؽِ ُف َطج  َٓ َأك  ْقـَ  َوَطَؾك ُمقَسك، َلْق

مَ مَ ذَ » .(1)«َذَم َمةٌ  ذم والؾقم ،«ةا مـ ال ي حقاء وإشػاق   .أ

مـ إحقال يـبغل لؾصاحب أٓ يػارق صاحبف يف حال  لقؾ طؾك أكف  حتك  فقف د

مـف يرتكف ، بؾ يـبففوٓ يرتك صحبتف ، يعتذر  ا  م  هذا ما-أ لـاس و   -يػعؾف بعض ا

لؿروءة يف شٍلءف مـ ا لقس  مقسك  :فذا   ٿ ٹ ٹ ﴿: --ولذلؽ قال 

 .﴾ٹ ٹڤ

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 

ي ،﴾ۅ﴿: --قال اهلل  لخضر ومقسك  أ كطؾؼا ، ا--ا

ؿا قران بعد قتؾ الغالم إلك أن بؾغا قرية: فطؾبا مـ أهؾفا إصعامف تـع أهؾ الؼرية  ،يس فام

لممٌ  لؽ  يطعؿقهؿا: وذ هؿا و لق يـز هذه الؼرية طؾك أن   .مـ أهؾ 

ا قال: ،﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ققلف:  ؟ ﴾ڦ﴿ لؿاذ  ولؿ يؼؾ وصال

يؼفؿ اؿالجقاب: أهن ًة طؾك صر ي لؿ تؽـ قر ة قصًدا، و ي هذه الؼر مر   اقصدا  ا هبا. و

مقسك والخضر  ما لقفا  لتل وصؾ إ ة ا العؾؿاء فقفا ؟--هل الؼري  :اختؾػ 

ةرهل ب :وقال بعضفؿ ،هل أكطاكقة :فؼال بعضفؿ هل جزيرة  :وقال بعضفؿ ،ق

                                                           

ْلَخِضِر  (1) ئِِؾ ا ـْ َفَضا
ِ اُب م ئِِؾ، َب ْلَػَضا اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر ، (23أ 80.) 
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رة ثق مـ أققال ك  .يف إكدلس إلك آخره 

ـ  اهلل  يُ  --لؽ هذا يسؿك يف طؾقم الؼرآن مـ  ـقّ عَ لؿ  هذه الؼرية، و لـا 

لق «لـُؿْبَفؿاتا» ُيبحث طـفا، و رفة هذه الؼرية فائدة فال  -لذكرها اهلل  كان يف مع

- .لؽـ الؿفؿ أن مقسك والخضر  لـا--  قران حتك اكطؾؼا يس

ةٍ  هؾ قري لك أ  . وصال إ

 فٌائذ: ﴾ڦ﴿ ققلف:يف  ،﴾ڦ ڄ﴿ :--قال اهلل 

ُيباح  الفائذّ األًىل: لؿسافر  لسبقؾ، فا لعابر ا لطعام  ة صؾب ا لقٌؾ طؾك إباح فقف د

 لف أن يطؾب الطعام.

ة طابر السبقؾ الفائذّ الجانَْ: ة ضقاف   .مشروطق

العؾؿ أكف يجب طؾك مـ استضافف ضقػ أن  الفائذّ الجالجْ: ذكر بعض أهؾ 

يؽرمف فحؼ ا ،فػَ ق  َض يُ  لذلؽ  لضقافة واجب.وأن  بعد  -- مقسكسقؼقل لف و

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿ :ذلؽ

العؾؿ الفائذّ الشابعْ: ضقػ  ،ذكر بعض أهؾ  تـع الؿ أكف مـ حؼ الضقػ لق ام

فتف . ،طـ ضقا  أن يلخذ حؼف مـف بالؼقة

هؾ  الفائذّ اخلامسْ: مـ أ كزل بلحٍد  كف إذا  لقؾ أ الؼرية أو أي أكاس ضقػ فقف د

يؽرمقه هذا مؿا حث طؾقف  . أن  إلسالم.و  ا

هـا ،﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ :--قال اهلل   :فائذّ و

يؽقن لؽالم  ير ا مع أن  تؼد هؾ  لػظ أ تك إذا أتقا أهؾ قر» :لؿاذا كرر  يٍة فاكطؾؼا ح

ستطعؿقهؿ ل؟ «ا قدجقاب: ا لخضر : لؾتقك مقسك وا استطعؿا --وأن    ،
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هبقا إلك اثـقـ أو الـاس أهن لظـ ،﴾ڦ ڄ﴿ لق لؿ يذكر .جؿقع أهؾ الؼرية ؿ ذ

استطعؿقا أهؾ  --مقسك والخضر-لؽـ  ،بققت أو خؿسة بققت ةأربع

ة جؿقًعا، تَ  لؼري هؿ واحًدا واحًداب  تَ ا لئؽ الؼقم كان فقفؿ لمم  ،ستطعامبآ عق لؽـ أو

لخضر  كزل بساحتف ضقػ كؿقسك كؾقؿ اهلل وا ، --وبخؾ: وإٓ فؿـ 

يُ  الؾمم. د أولئؽ؟!رَ كقػ  مـ باب  هذا   لؽـ 

لذلؽ غضب مقسك كؿ  ،-- و يد أن أذكر هذا الذي كـت أر ا  .فبو لؿاذ

بتف بؼقلف يف السػقـة: غضب مقسك هـا؟  ؟﴾ى ائ ائ ەئ﴿ وما مـاس

مقسك  املناسبْ: كؽر طؾك الخضر كقػ تصـع خرق السػقـة --أن   هذا مـ  ،أ

جرقد أكرمؽ و ،الؾمم قـة بال أ ؽاف ،الـاس وحؿؾقك يف السػ كؽ ُت لؿػرتض أ ، فؿئفا

صـ مفؿ وت ا فعؾقا، فؽقػ ُتؽر م لمم وفعؾقا بـا  هؾ  هؿ أ لذيـ  ة ا ي لؼر لعؽس يف ا ع لؽـ ا

معروفً  مؽارم إخالق.  الفؿ  مـ  هذا  لجدار؟!   وُتؼقؿ ا

هـا؟ لؿاذا لؿ يؼؾ  الفائذّما  ،﴾ڄ﴿ :--قال اهلل  اإلتقان بػعؾ أبك  مـ 

فضقا مثاًل   ؟فامتـعقا أو فر

تـاع، وهذا  مـ سقء حال أهؾ  -والعقاذ باهلل-الجقاب: ٕن اإلباء أشد آم

رفضقا فؼط ،الؼرية ضقػب ،ففؿ لؿ ي قاتؾ اهلل  .ؾ امتـعقا أشد آمتـاع طـ إكرام ال

مثؾ ذاك ف  لبخؾ الذي يصـع بلصحاب  !ا

ل أَُطقُذ » :ويؼقل ،يتعقذ باهلل مـ البخؾ --ولذلؽ كان الـبل  ُفؿ  إِك  الؾ 

، وَ  ـِ ْي ـِ َوالبُْخِؾ، َوَضَؾِع الد  ـَ الَفؿ  َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَؽَسِؾ، َوالُجبْ َج لِ بَِؽ ِم  .(1)«َغَؾبَِة الر 

                                                           

اري يف كِتَ  (1) لبخ جف ا خر ـِ  اِب أ لُجْب ـَ ا
ِ اَذِة م َِع ْست

ِ
اُب آ َطَقاِت، َب لد   (.6369) ،ا



 227 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
فالؿال  :طـده لقس لف اوتدل طؾك دكاءة، فؽقػ يؿسؽ اإلكسان شقئً  اوالبخؾ صػة ذمقؿة جدً 

ک گ گ گ گ ڳ ﴿: --قال اهلل   :ػ فقفالذي طـدك أكت مستخؾَ 

--قال اهلل  ،بشٍلء لقس لؽ؟! الؿال مال اهلل فؽقػ تشّح  .[7]الحديد: ،﴾ڳ ڳڳ

: --قال اهلل  .[9]الحشر: ،﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب﴿: 

 ي يف الؼريةأ ،﴾ڃ ڃ﴿ --أي الخضر ومقسك  ،﴾ڄ ڄ ڄ﴿

يعـل كافل أهؾ  ،الؿعـك يريد أن يسؼط، ويتفدم فلصؾحف الخضر ،﴾ڃ ڃ چ چ﴿

هؾ الجدار لف إرادة  ،مسألْ وهـا. الؼرية بلن يصؾح هذا الجدار طؾك ما قابؾقهؿ مـ الؾمم

 ٕهؾ العؾؿ:قٌالن  ؿجاز؟ال طؾك سبقؾ حؼقؼقة فعاًل أم

هذا  القٌل األًل: لجدار طؾك  ،ؿجازطؾك سبقؾ القالقا  ة طـ أن  ا ي يعـل كـا

ؽ قال  يريد أن يـؼض. :وشؽ السؼقط: فؾذل

فقف حؼقؼة القٌل الجانُ: يد، قالقا هق حؼقؼة، أي اإلرادة  وهذا هق  ،الجدار ير

يريد وهق جؿاد :يريد. قد يؼقل قائؾ الصحقح، فالجدار فعاًل  ػ  رك ؟! كق كقكؽ ٓ تد

يُ هؾ  :ذلؽ أن تـػل: وإٓ لق سللـاك أن وقؾـاالشلء ٓ يعـل  لحجر  لؼؾت  ؟حبّ َس ا

يُ  لؽـ كقػ  حكعؿ: و يُ ! أكت ٓ تدركف ،سب  لذي جعؾف  ُيرفا يجعؾف  ح،  -قال اهلل . يدسب 

-: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ﴾، 

  قال .كقكؽ ٓ تػؼف إرادة الجدار: ٓ يعـل ذلؽ طدم اإلرادة ،[44]اإلسراء: 
 

-الـبل

- :« ُـَ  َوُكِحب ف ـُ  .(1)«ُأُحٌد َجَبٌؾ ُيِحب  كح لؽـ  لفا إرادة  لجؿادات   فا

كدركف  .                    آ 

مره. ،﴾چچ﴿: --فؼقلف  ة وأصؾح أ ضر حال آستؼام ي رده الخ  أ

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر َؿرِ  أ لث  َخْرِص ا اُب  اِة، َب َك لز   (.1481) ،ا
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مقؾف يف ودفعف حتك رد  لخضر رده بقد يث أن  ا لحد يحتج  ،وقد جاء يف ا يعـل لؿ 

لك مـ إمقر الخارقة لؾعادة. إ هذا أمر  قال بعض الؿػسريـ أكف أطاد  إطادة البـاء، و

لخضر  لصحقح الذي جاء يف الحديث أن ا قده رد   --بـاءه: لؽـ ا ؾحف ه ب وأص

مقسك  لؽرامات. و هذا مـ باب ا قده، و الؿشفد: فؾذلؽ  --ب هذا  يـظر إلك 

مباشرةً  كؽر طؾقف  لممٌ ، أ مـ الضقافة ،ققٌم فقفؿ  فؽقػ تؽافئفؿ بلن تصؾح  :مـعقكا حؼـا 

  .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿ :قال؟! لفؿ الجدار

يث ُأبَ   جاء يف حد
ّ

َقْقٌم َأَتْقـَ ُهْؿ َفَؾْؿ ُيَضق ُػقَك  َوَلْؿ »فؼال لف مقسك:  ،يف الصحقح ل

هذا فقف  ،(1)«﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿ ُيْطِعُؿقَك   وهل:  ،ائذٌفو

كسان  الفائذّ األًىل: يلكؾف اإل ما  اسب  لؿؽ أن  أفضؾ ا لؿؽاسب، و ة ا باح  إ

يده.  مـ 

 از أخذ إجرة طؾك العؿؾ.جق الفائذّ الجانَْ:

مقسك  الفائذّ الجالجْ: ة  كػؼ يعـل  ة إتباع  ػؼ ك ك  --أن   قره طؾ وغ

لؿتبقع ضر ،ا  ،﴾ڌ﴿ :ويف ققلف. ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿فؾذلؽ قال  ،الخ

ي ٓتخذت طؾقف أكاًل  هذا يـاسب  أ ف، و ؾ  أي إصعام الطعام. ،﴾ڄ ڄ ڄ﴿تلك

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ﴿

 ﴾ڑ ڑ ک ک ک کگ

لخضر، أي  ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿ :--قال اهلل  مـ كالم ا هذا 

                                                           

تخريجف (1)  .سبؼ 
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لثالثة رة ا لل واطرتاضؽ طؾك فعؾل لؾؿ هذا هق سبب حصقل الػراق بقـل  ،سمالؽ 

قـؽ لذي  ،وب إمر ا ـل بعد ذلؽ.وقد اكتفك  ــا: فؾـ تصحب ڀ ﴿ :لؿاذا قال بق

ــاو ﴾ڀڀ  ؟لؿ يؼؾ هذا فراق بق

قد كتفك يا مقسك ،ققؾ: لؾتلك ـل ،أن إمر ا صحب  .لقس لؽ بعد ذلؽ أن ت

كؽرتَ  ،﴾ژ﴿: قال لتل أ لل ا سقر أفعا ي سُلخربك قبؾ أن أفارقؽ تػ ا أ ف

 طؾ
 

فؿا الذي حؿؾ  ـ سمالل طـفا حتك أخربك بحؼقؼتفا.ولؿ تستطع أن تصرب ط ،ل

لجدار؟  ضر طؾك خرق السػقـة؟ وطؾك قتؾ كػس؟ وطؾك إقامة ا - سـبقـف هذا ما الخ

ء اهلل إن لدرس الؼادم -شا  .يف ا

 

* * * 
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  الذرس الثامه عشر
(57-61) 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ڻ ڻ ڻ ڻۀ

ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ےے

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 ﴾ی یجئ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

لرزق يف  ،﴾گ گ گ ڳ﴿ققلف:   أي لؿساكقـ يطؾبقن فقفا ا

لبحر العؿؾ يف ا فقف جقاز  لبحر، وهذا  فقف ،ا لقؾ  و ـده  طؾك أن الؿسؽقـ  د قد يؽقن ط

الؿساكقـ رة  هذا الؿال ٓ يؽػقف، فال يخرجف ذلؽ طـ دائ قـ   .مال لؽـ  والؿسؽ

ًما  ًٓ  طؿق قر  هق أحسـ حا هق مؿا تجب لف الصدقة  مـ الػؼ لزكاة. ، و  وا

 ،﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿: --قال اهلل 

فقف  قر هـا  وتلخ يرفقؽقن  ،تؼديؿ  أما السػقـة فؽاكت لؿساكقـ يعؿؾقن يف » :الؽالم تؼد



 231 تداُرُس ُسورِة الَكْهِف  

 
يلخٌذ كؾ  مؾٌؽ  هؿ  لبحِر وكان وراء ة غصبً ا يبقـ لف ما السبب  .«، فلردت أن أطقبفااسػقـ

هذه السػقـة كاكت لؿساكقـ  لذي جعؾف يعقب السػقـة: وهق أن  مـفا،  ا   يؼتاتقن 

يًض  ة غصبً وأ لح ٍة صا يلخذ كؾ سػقـ لجبار  لؿؾؽ ا هذا ا يبقـ الخضر سبب ا  اد أن  ا. فلر

 خرقف السػقـة.

ضر هـ ،﴾ڱ ڱ ڱ﴿ققلف:  خ العؾؿ أن ال خرق  --ا ذكر أهؾ 

 
ّ

يث ُأَبل معقبة. وجاء يف حد ة فجعؾفا  لسػقـ ْت بِِف » قال:  -- ا َفَلَرْدُت إَِذا ِهَل َمر 

َأْصَؾُحقَه  -تج وَز الؿرور مـ طـد هذا الؿؾؽ  - َأْن َيَدَطَف  لَِعْقبَِف ، َفنَِذا َج َوُزوا

 . (1)«َف ْكَتَػُعقا ِبَف 

لعق لـػسفكسب إرادة ا مـ أدبف مع اهلل  ،ب  هذا  ، بقـؿا يف إمقر --و

لك اهلل  ى سقـسب ذلؽ إ  . --إخر

اء» كؾؿة  ،﴾ڱ ں ں﴿قال:  إضداد:  «ور مـ  العؾؿ أهنا  يذكر بعض أهؾ 

ـل تطؾؼ طؾك الشلء  ضده  يع لسقاق. فقراء  و ـك هق ا لذي يحدد الؿع العرب، وا يف لغة 

يُ طؾَ تُ  مام، وتُ ؼ و يُ طؾَ راد هبا أ هذا وتُ طؾَ تُ  وراد هبا الخؾػ، ؼ و ؼ طؾك هذا، طؾَ ؼ طؾك 

ي   يحدد أ لذي    هق سقاق أيات.  ـققـالؿع ا

ققـ الؿ ي الؿعـ يـ قٌالن؟ ﴾ڱ ں﴿ بف يف ققلف:راد أ  :لؾؿػسر

اد بؼقلف  القٌل األًل: لؿر مـ ـل يع أمامفؿ.هـا  ﴾ں﴿ :ا هؿ ُمْبِحرون أن 

الضػة بؿؾؽ يلخذ كؾ  لضػة، سقؾتؼقن يف ذهاهبؿ إلك تؾؽ  هذه الضػة إلك تؾؽ ا

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر لِِف:  أ َقْق اُب  لُؼْرآِن، َب ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ﴿َتْػِسقِر ا

 (.4726) ،﴾يئمئ ىئ
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ة غصبً  لسبب.سػقـ  ا، فخرقفا الخضر ٕجؾ هذا ا

لؿراد القٌل الجانُ ـل خؾػفؿ مؾؽ  ،هـا الخؾػ ﴾ں﴿بؼقلف: : ققؾ بؾ ا يع

ة غصبً   .ايلخذ كؾ سػقـ

هذا هق لصحقح و العؾؿ ،السببو :-واهلل أطؾؿ-ظفر الذي ي ا  :قال أهؾ 

ة وراء إذا أُ  ٕمام ٓ تؽقن إٓ يف إوقاتٕن كؾؿ  تؽقن يف ٓو، ريد هبا ا

 ،﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴿ :--: ققل اهلل إطقان. يعـل مثاًل 

قن: ممـ اءك رجؾ :ٓ تؼؾ لشخص هذا وقت: يعـل أمامفؿ. لؽـ .[100]الؿ  :تؼصد بف ،ور

مؽ رجؾ.  أما

يلخُذ كؾ  : »فنن صحت قراءة  --قال: ابـ الؼقؿ  مؾٌؽ  مفؿ  ما أ وكان 

ٍة غصبً  ـل يف حال رجقطفؿ «قراءة شاذة»وهل  ،«اسػقـ يصبح أمامفؿ  ، يع مـ صريؼفؿ 

الؿؾؽ  يصبح أمامفؿ هذا  رة أخرى  فنن هذه يف حال ذهاهبؿ ورجقطفؿ م الؿؾؽ. 

ة غصبً الذي  ؽ سفؾ ويسقر»ا. يلخذ كؾ سػقـ ر يف ذل     .«وإم

الؿؾؽ يبدو أكف ضالؿ ﴾ں﴿ ف:لقق   .﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿لؼقلف:  :هذا 

ف يسؿقكف إيجاز ﴾ڻ ڻۀ﴿يف ققلف:  محذو يره  هـا كالم   :حذف، تؼد

ة غصبً »  لح ة صا هـا بؼقلف صالحة؟ لؿ  .«اأخذ كؾ سػقـ  ؟ما السبب اذا قدركا الحذف 

 .﴾ڱ ڱ ڱ﴿، ويف ققلف: ﴾ېى﴿ققلف:  يف  سقاق أية يدل طؾك ذلؽ 

قر  ﴾ڱ ڱ﴿: ققلف قـة غ ؽ. إذً  دل ذلؽ طؾك أكف كؾ سػ لؿؾ ها ا يلخذ ة   امعقب

متسؾٌط،  ﴾ڱ ں ں﴿ لٌؿ،  ٍة غصبً  يعـل ضا لح ٍة صا يلخذ كؾ سػقـ هذا   .اجباٌر  و

مـفؿ، قال  قر صقب كػس  قر حؼ، وبغ لـاس بغ لقؾ طؾك أكف ٓ يجقز أخذ أمقال ا فقف د
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ٓ  ِبطِقِ  َكْػٍس ِمـْفُ » :--الـبل  ِ هنك الـبل  ، (1)«َٓ َيِحؾ  َم ُل اْمِرٍئ إ -و

- لـا اء طؾك أمقال ا إِن  دم ئؽؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َحَراٌم »قال:  ،سطـ آطتد

بل . (2)«َطَؾْقُؽؿْ  هنك الـ ـْ »قال:  ،طـ الظؾؿ وأخذ أمقال الـاس --و َم

ـَ  ـْ َسْبِع َأَرِضق َقُف ِم ـَ األَْرِض ُصق   . ولق كان الؿلخقذ قضقب أراك ،(3)«َضَؾَؿ ِققَد ِشْبٍر ِم

ـقة طؾك الؿ :يؼقل أهؾ العؾؿ ةـُحؼقق العباد مب ٓ يجقز لإلكسان أن يلخذ أمقال   ،شاّح

لـاس مـ الظؾؿ ،ا فنن هذا  تدي طؾقفا:  يـ  .وٓ حؼققفؿ وٓ يع لجبار لؽـ ا

هذا. قـ يصـعقن  لؿتسؾط  وا

ٍة  ،﴾ڻۀ﴿: --فؼقلف   لح ة ٍصا ي كؾ سػقـ  ا.غصبً  أ

ضر ػقـة » :لؿاذا لؿ يؼؾ ؟﴾ڱ ڱ ڱ﴿: -- لؿاذا قال الخ أما الس

لبحر فعبتفا بقر؟ ؟«فؽاكت لؿساكقـ يعؿؾقن يف ا أّن طقَب الجقاب:  ما فائدة هذا التع

ِة كان طـ قصد لسػقـ م   ،ا ل ضر ر ؾ وتػؽ  وت مـ باب الخطل، بؾ كان  ولقس  ،مـ الخ

فقفا  دَ ص  ؼَ تيعرف ذلؽ و ة. و قـ رق السػ  فٌائذ:خ

يـ: ٕ الفائذّ األًىل: يـأكف يجقز ارتؽاب أخػ الضرر ضرر  ،جؾ دفع أطؾك ال

قر دفع الشر الؽبقر بالشر يُ  قـة ف ،مػسدة الصغقر. الضرر الؽبقر والصغ عقب السػ

قـة مػسدة،  مصادرة السػقـة  أيفؿا مػسدة، وأخذ الؿؾؽ الظالؿ لفذه السػ أكرب؟ 

الؿػسدة إ .مػسدة أكرب الؽربى. وهذا ارتؽب الخضر  الؿػسدة  مـ أجؾ أٓ تؼع  قؾ 

كً   ،مـ باب الػؼف مـ أجؾ أن يدفع هبا أحقا اإلكسان مػسدة صغرى  ا قد يرتؽب 
                                                           

أحؿد يف مسـدهإلأخرجف ا (1) 206) ،مام   .هـ(، ط الرسالة 95

اَلةِ  (2) لص  َتْرِك ا َؾك  َقِطقِد َط اُب اْل الة،  َب لص اب ا ان يف كت حب ج ابـ  خر عؾقؼات قال إ .(1455) ،أ لباين يف الت

ؾ  ك صحقح ابـ حبان، حديث صحقح.الحسان ط

َْرضِ  (3) ـَ إ
ِ َؿ َشْقًئا م ـْ َضَؾ ِؿ َم اُب إِْث َغْصِب، َب ِِؿ َوال َظال لَؿ اب ا اري يف كَِت لبخ جف ا خر 245) ،أ 3.) 
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الؽربى. هذه قاطدة مؼررة يف الشريعة طـدكا الؿػسدة  أن ارتؽاب أخػ الضرريـ » :و

 «.مؼدم طؾك ارتؽاب أطالهؿا

قره بدون إذكف الفائذّ الجانَْ: رف يف مال غ تص ن  ،أكف يجقز لإلكسان أن ي إذا كا

مصؾحة أو دفع مػسدة ف  .ٕجؾ  هل السػقـة تصر  الؿساكقـ و لئؽ  الخضر يف مال أو

ذهنؿ قر إ تصر   ،وبغ لك تؼدير لؽـ كان  يرجع إ هذا  فف ٕجؾ دفع مػسدة كربى: و

.  اإلكسان وطؾؿف

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿

لبؾقغ. ،﴾ۀ ہ﴿ ققلف: هـا سبؼ أن ذكركا لؽؿ أكف دون ا  الغالم 

محذوف  ،﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿قال:  الؽالم  ير  يف  الغالم » :هتؼد أما 

مـْقـ م م ان وأبقاه  يحدد ذلؽ   .«فؽان كافرا وك سقاق أية  فـا أكف كافر؟  يف كقػ طر

الؿحذوف ﴾ی یجئ﴿ققلف:  الؽالم    كافر.  :هق الذي يحدد أن 
ّ

يث ُأَبل جاء يف حد

--  بل لـ َوَأم   اْلُغاَلُم َفُطبَِع َيْقَم ُصبَِع َك ِفًرا، َوَك َن » قال: -- أن ا

ُف َأْدَرَك َأْرَهَؼُفَؿ  ُصْغَق ًك  َوُكْػًرا  - -كتب اهلل  أي  ،(1)«َأَبَقاُه َقْد َطَطَػ  َطَؾْقِف، َفَؾْق َأك 

لد قد صُ  --. َفلْصؾع اهلل  طؾقف الشؼاء  لق لخضر طؾك أن هذا ا بع طؾك أكف كافر، ا

لق كرب سقؽقن كافرً  كف  ضر اوأ دفع ذلؽ طـفؿ  ،وسقػعؾ بلبقيف ما دفعف طـفؿ الخ

فقدفع  --أن اهلل  ،فائذّ فقف ﴾ہھ﴿يف ققلف:  .بالؼتؾ مـ  الؿم يحػظ 

تك ولق  هذه لفا طالقة بالػتـ،  طـف الشرور، ح يؼ غقره. و هل  طـ صر مـ إذا  و الؿم أن 

نن اهلل ،كفثبت طؾك إيؿا لسقء -- ف يعؾؿ. ،يصرف طـف ا لؿ  لؽ أو   سقاًء طؾؿ ذ
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أو تابعة لؽالم  --هؾ هل مـ كالم اهلل   ،ؽؾؿةهذه ال ،﴾ھ﴿قال: 

العؾؿ:  الخضر؟ ققٓن ٕهؾ 

مـ كالم اهلل  القٌل األًل:   .--هل 

شقة هؾ الخ فخشقـا؟  ، فؽقػ يؽقن معـك -- إذا قؾـا إهنا مـ كالم اهلل

هل أخص مـ الخقف؟   تل  لؿراد هبا ال  ا

الؿراد هبا سقؽقن:   الجقاب: ٓ: و

ـك العؾؿ،  الؽالم إما أن تؽقن بؿع قصبح  الغالم فؽان أبقاه » :ف  وأما 

مـْقـ فَعؾِْؿـا  .«مم

لؽراهة، و قن بؿعـك ا م اهلل  إما أن تؽ الؽالم هق مـ كال  . --هذا إذا كان 

كالم الخض إهنا :الجانُالقٌل  ـك الخقف  ،رمـ   فنن الخشقة تؽقن بؿع

ه    لؿتق مر ا  ؿ.لأل

يظفر  هذا هق الذي  ـد اهلل-و ؾؿ ط الع لسقاقيدل طؾقف و ،- و لقؾ  .ا يـ الد أ

ضر الؽالم مـ كالم الخ َكا»ققلف: يف   ؟طؾك أن هذا  ـك «َفَلَرْد قـا إن بؼل »  :والؿع خش

لعؼقق  الغالم  يف با يغشك أبق طؾك حًقا أن    .«-- الؽػر باهلل ويحؿؾفؿا 

 يف وقد جاء  
ّ

يث ُأَبل َأْن َيْحِؿَؾُفَؿ  ُحب ُف َطَؾك َأْن ُيَت ِبَع ُه َطَؾك » :- - حد

لتلس   .(1)«ِديـِفِ  يـ با لالحؼ بإبق لضرر ا مـ الضرر فؽان ا الغالم أدكك  هذا  ػ طؾك قتؾ 

 الالحؼ لفؿا طـد كربهؿا. 
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هذه   اإلكسان فائذّو يـتبف لفا  هل ، كػقسة يـبغل أن  -أن كؾ ما قدره اهلل  :و

-  ،قر لف تبف طؾقف ففق خ بد وك هره أكف شر. طؾك الع  وإن كان يف ضا

لذيـ  --وقد ذكر اإلمام الؼرصبل  يـ ا لد لؾقا ة  ة تسؾق هذه أي أّن يف 

كً  حقا هؿ. تجدون أ لـاس يػؼدون أبـاء يـفار، وتتغقر  -والعقاذ باهلل-ا بعض ا ابـف  إذا فؼد 

كف فؼد شقئً  ى أ ير قر لف.اا كبقرً حقاتف، و هذا خ بد أن تضع يف  ٓ ، وهق ٓ يعؾؿ أن 

تبف اهلل اء قؾبؽ أن كؾ ما ك وإذا كان يف  ،لؽ لؽ هق خقر  -- حسباكؽ ويف سقيد

مـ ترتقب خقرً اهره شر  اض لؿم يفا ا كت أ ، سقاًء طؾؿت الخقر -- مـ اهلل ا. فل

الؼدر -- ولق كشػ اهلل  ،أدركتف أو ٓو تبف اهلل ما اخرتت إٓ ما ،لؽ  - ك

- طؾقؽ، فاهلل -- مـ كػسؽ مـ أمؽ وأبقؽ. ،أرحؿ بؽ   وأرحؿ بؽ 

يسؾّ  مـ أن  لؿم يجب طؾك ا بؼضاء اهلل وقدرهفحقـئٍذ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ .ؿ 

ة شاذة  ،[11]التغابـ: ،﴾ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ اء َيفدْأ قؾُبفُ »ويف قر مـ باهلل  يم مـ   .«و

لقا لتل ترون أن فقفا شرً  ،فدائًؿا تػاء ن إشقاء ا مقرً اواطؾؿقا أ  ا، أو فقفا أ

هقهنا ابرها: تؽر قر يف د لخقرُ   -- فاهلل ،  فاطؾؿقا أن الخ يديف والشر لقس كؾ   ا ف يف 

لقف قره وضؾؿ  ،إ ؾف وتؼص ن وج فلؽـ اإلكسان بسبب ضعػ طؼ يرى أ يتسخط و فؾف، 

لؽان خقرً إ هق  يد  ير لذي  لـحق ا لق سارت طؾك هذا ا الخقر كؾف فقؿا قدره مقر  ا، بقـؿا 

قا واستبشروا خقرً  وقضاه.  - - اهلل ؾ م  ئف   -- ن اهللأا، واطؾؿقا فل مـ أسؿا

لحؽقؿ» كف إذا قّدر شق ،«ا  لحؽؿة. ففق ًئاوأ

 لِِحْؽَؿـــــــٍة َب لَِغـــــــٍة َقَضـــــــ َه 

 

ــَتْقجِ   ــ َه َيْس ــك اْقتَِض ــَد َطَؾ  (1) ُ  اْلَحْؿ

مر دطقين أصقؾ   هذا إ لـاس يتسخط   إن كثقرً  :يف  لق أين ، ويؼقل لؿاذا مـ ا
                                                           

لحؽؿل (1) ؾشقخ حافظ ا ارج الؼبقل ل ، (1/3 ،اكظر: مع لدمام –الؼقؿ  ( ط دار ابـ0  هـ.1410 ،ا
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لقد بعد السـقـ الؿق هذا  كتظر  ن كذا وكذا، وأكا كـت أ إلخ،  ...فعؾت كذا وكذا لؽا

صبل.  وهق ٓ يعؾؿ أكف قد  هذا ال ر فقؿا قدره ا الخقودائؿً  ،فرتقبقا يؽقن هالكف بسبب 

وا برتق   -- اهلل لذلؽ قال اهلل  ب الػرج.لؽؿ وتؾذذ ڦ ڦ ﴿: --و

ڃ چ چ چ چ ڇڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

 .[157-156]البؼرة: ، ﴾ڇ ڇ ڍڍ

لذ   مـ أ لػرج  كتظار ا بدل طبد --واهلل  إشقاء، فا رً  هي ؾ اخق . ولق طؾؿ أه

يقم الؼقامة  فقة  لتؿـ   -- ما أطده اهلل العا مـ إجر،  هؾ البالء  ْت  قا ٕ َض أن ُقر 

رة إج :يف الدكقا جؾقدهؿ بالؿؼاريض  مـ كث يرون  اإلكسان ماذا أطد لؿا  يدري  ر. فؿا 

مـ الخقرات والربكات -- اهلل  .لف 

رة  ﴾ہ ہ ہ﴿ففمٓء يف ققلف:  رة وثؿ ـتظرون أن يؼطػقا زه كاكقا ي

صبل  هذا ال لذي قتؾف الخضر كػع  ضر هذا  --لؽـ قدر اهلل  ،ا أن يؼتؾ الخ

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ﴿: فلقق يفالغالم: ثؿ جاءهؿ الػرج بعد ذلؽ 

 .﴾ۇ ۆۆ

لذلؽ قال اهلل   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: --و

يحؿؾ إبـاءُ  .[14]التعابـ: ،﴾ک ک ک گگ ؾك  أباءَ  فؼد  ط

لؿـؽرات لخقرات وطؾك فعؾ ا لتؼاطس وطؾك ترك ا لبخِؾ، وطؾك ا لظؾِؿ وطؾك ا  ،ا

لذرية ٓ يؼقلقن  ستثـاء: حقـؿا يسللقن اهلل ا هد. فؾذلؽ إكبقاء كؾفؿ بال ا هذا مشا و

لدكؽ ذرية مـ  ڀ ڀ ڀٺ پ پ پ ڀ ﴿ ذرية صقبة. بؾ يشرتصقن  ،ربـا هب لـا 

3:]آل طؿران ،﴾ٺ ٺ ٺ لصافات: ،﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿، [4  .وهؽذا ،[100]ا
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 ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴿

﮲ ﴿ققلف:    قال:جاء يف حد ،﴾ۓ ۓ
ّ

ِف، » يث ُأَبل َوَوَقَع َأُبقُه َطَؾك ُأم 

الؿرأة-َفَعِؾَؼْ     .(1)«َفَقَلَدْت ِمـُْف َخْقًرا ِمـُْف َزَك ًة َوَأْقَرَب ُرْحًؿ ، -حؿؾت 

ـد الػعؾأ  ﴾خب﴿ققلف: و بدلفؿا( س ٕن الذي يليت  :--إلك اهلل  )ي

هق اهلل لِد  لق لد  وحده.  -- با كسبة الق لك اهللوأضاف  مـ  -- الصالح إ

الخقر قر بقد اهلل  :باب إضافة   ،﴾ڱ ڱ ڱ﴿: ، بخالف ققلف--ٕن الخ

فـسب هره أكف شر  قـة يف ضا ۓ ۓ ﴿هـا قال:  بقـؿا ،الخضر إلك كػسف فطقب السػ

هذا  ،﴾﮲ ﮳ ستعؿال مـ و  . -- اهلل مع إدب ا

بـق الػعؾ  ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿وهؽذا صـعت الجـ لؿا قالقا:  

لك اهلل  ٕدب يف طدم كسبة الشر إ مـ باب ا قر قالقا:  . --لؾؿػعقل:  بقـؿا الخ

لج ،﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿    .[10ـ:]ا

ؿة   ،﴾﮴ ڭ ۇ﴿قال:  ؾ يف ققلف: مع آية أخرى،  مناسبْلفا   هـا ﴾ۇ﴿ ك

هـا بؾػظ   ،﴾خت مت ىت يت جث﴿ قال:  -- ٕن مقسك :﴾ۇ﴿ فجاء 

كقب، ولؿ تبؾغ ةكقػ تؼتؾ كػس زكق مـ الذ هرة  ـل لؿ  ،الحؾؿ صا ؿ يُ يع اإلث ؽتب طؾقف 

صقة ضر طؾقف رد هـا  ؟والؿع ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ﴿: قال ،الخ

  . ﴾ۆۆ
ّ

يث ُأَبل ِل، ال ِذي»قال:  -- جاء يف حد  ُهَؿ  ِبِف َأْرَحُؿ ِمـُْفَؿ  بِ ألَو 

يـ  . (2)«َقَتَؾ َخِضرٌ  لقا أُ  ،فائذّوذكر بعض الؿػسر لقس بغالمقا ة،     .بدٓ جاري

                                                           

ركموط، إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ.21118) ،أخرجف اإلمام أحؿد يف مسـده (1)  ( وقال: شعقب ٕا

تخريجف (2)  .سبؼ 
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بـات فضؾ ال لقؾ طؾك  هذا د فقف أهن  ،قالقا  لك آخر ما قالقا  ،خقر ـو لؽـ  .إ

مً  هر أية يدل طؾك أكف غالم. وٓ شؽ طؿق بـات أا ضا يرزق ال مـ  ا فؼد أويت خقرً  ن 

ـّ حجابً  :اطظقؿً  لـار،  ا لفٕهنـ سقُؽ ثر ذرياهتؿ بـات.  مـ ا بقاء أك لؽ كان إك لذ  و

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿

 ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 ﴾ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ

لؿاذا جاء  ،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: -- اهلل قال 

يات التل قبُؾ  يف أ كف قال  مع أ ة  يـ لؿد هـا و ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: بؾػظ ا

يـة كػسفا،  ؟﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ قال: هل الؿد هـاك  الؼرية  لؽـ لؿاذا قال 

 هـا مديـة؟وقرية 

يـة ل الؿد تـاء  ،مـ إققال التل مؿؽـ أن تقجف يف قق مـ باب آط هذا  قالقا: 

مـ الػضؾ،   فار كقع  هـا يف هذه الؼرية كان  قا طؾك البخؾ، ففـاك اجتؿع وإض بقـؿا 

أبـاء لف  لُح  فقف  ،يعقش رجُؾ صا هذا  مـ الؿدح. و هـا كقع  لذلؽ جاء  مفؿة  فائذّو

لؾصالح أثرً هل  ،كػقسة لذلؽ  اأن  تك يف البؼاع وإماكـ، و  --اهلل ا ذكر لؿّ ح

 ،﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿طـ ققم فرطقن قال: 

لدخان: 3]ا تك فقؿـ حقلف،   .[9 لعبد أثر ح لبؼاِع.  فؾصالح ا  مـ إشجاِر وإحجاِر وا

لصالح   بد ا الع لذلؽ يزداد  تؾؽ البؼاع و ٕهنا ستشفد طؾقف   ،مـ الحسـات: 

لح فؼده مسَجدُه وإذ . [4]الزلزلة: ،﴾ڃ ڃ ڃچ﴿ لصا مات الرجؾ ا ا 

ي يسجد طؾقفا» يـة.  .«لؿؽان الذ لذلؽ جاء هـا يف ققلف يف الؿد  و
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العؾؿ:  ،﴾ۉ ۉ ې ې﴿قال:   قال أهؾ 

مدفقن دفـ الؿال،   .ماٌل طظقؿ  العؾؿ طؾك جقاز  تدل بف بعض أهؾ  اس ز  و وجقا

لؾصغار حتك يؽربوا لؿاِل  ققؾ هق الجد السابع. لؽـ   ،﴾ې ې﴿قال:  .ادخار ا

هر الؾػظ  ٕب ايدل طؾك أن أب -واهلل أطؾؿ-ضا هـا هق ا شر هؿا  لؿبا هـا  ،ا ٕب إول.  ا

يـ القتقؿقـ  -- وهل أثر الصالح: فبصالح إب حػظ اهلل ،مفؿة فائذّ لفذ

لقس إمر كذلؽ   مالفؿا. لعجب، أرسؾ اهلل بؾ  َي ا ضر -- ُوِر العبد  ،الخ

لقحػظ  كؾقؿ اهلل  -- أخر بلكف كبل، ومعف مقسك أو طؾك الؼقل  الصالح 

لؽـز ٓ زهؿا! لقس فؼط مجرد ا تقؿقـ كـ كظروا كقػ أثرُ   ،لفذيـ الق  .الصالح بؾ ا

لذلؽ لؿا رُ إيؼال  و لدً ن سعقد بـ الؿسقب  يتـػؾ كثقرً زق و ح  ل: لؿَ  قالقا  ،اا أصب ف؟ قا

لذرية  ،﴾ې ې ى﴿ :فألؿ تؼرأ ققل لصالح طؾك ا يد أن   .ففذا أثر ا لذلؽ تر و

لؽ ذريتؽ ومالؽ، هذا  -- فسقحػظ اهلل ،استؼؿ أكت يف كػسؽ ك ؤيصؾح أبـا

لصالح.   أثر ا

لصالح فقؿـ جاء بعد   هذا أثر ا نذا كان  لصالح  ف لرجؾ الصالح، فؽقػ يف ا هذا ا

لصالحقـ.  --كسلل اهلل   ؟!كػسف مـ طباده ا ياكؿ  لرجؾ الصالح  أن يجعؾـا وإ فا

مبارك يدخؾ  .س طؾك ذلؽوقِ   ،رجٌؾ  ا قؾـا رجؾ  الؿرأة.فقإذ لرجؾ و  ف ا

لح رجٌؾ   لصا لعبد ا مـ أطظؿ الػقائدمفا هذه   --اهلل يرسؾ  .بارك و

يـ  -- الؽؾقؿ مقسك  لقحػظ لفذ ضر  لومعف الخ  بسبب :قتقؿقـ كـزهؿاا

ه فائذّفقف و .﴾ې ې ى﴿ مـ إمقر الؿستحبة، و ل: أن خدمة الصالحقـ 

دم   ضر فخ يـ الغالمقـ.  الخ لذي مات وترك هذ لصالح ا  هـا هذا إب ا

يًض  فقفوأ مختًص  دلَل ا  لح لقس  لصا لعبد ا كػع ا رةا بأطؾك أن  بؾ يدخؾ يف  ،خ
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لدكقا يـ  --فنذا كان اهلل  :ا لقت قد حػظ لفذ ؿا،  بسببقؿقـ مالفؿا ا صالح أبقف

لفؿا يف أ كػعف  رة فحقـئٍذ سقؽقن  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿خ

فقف  ،كػع لؾصالح هذا  [21]الطقر: ،﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگ طؾك أن  دلَلو

قره. اإلكسان   ـتػع بعؿؾ غ  قد ي

مقسك،  ،﴾ى ائ﴿قال:  ي يا  لضؿقر إلك ﴾ائ﴿لؿاذا جاء بؾػظ  أ ؟ كسب ا

مثاًل -- مقسك اد  ، ولؿ يؼؾ  يد أن يبقـ لف ويقصئ  كفٕ :«أو رهبُؿا ربـا »فلر ير

هذا إمر مـ اهلل  مـ طؿؾل،، لقس --لف أن  سق  مـ طـدكا، لقس  يت ختام ذلؽ لو

لتسؾقؿ  هذا يؼطع با ة، و لـ يعرتض بعد ذلؽ.أيف أي مقسك   ن 

لرشد  أن  ،﴾ائ ەئ ەئ﴿قال:  لك سـ ا يصال إ م  يؽرب القتقؿان حتك  وتؿا

لؽـز. فقستخرجا هذا ا  الؼقة: 

  ﴾ٻ پ پ﴿. ققلف: أي ما فعؾتف ،﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿

   قٌلني: طؾك

ة جدار. القٌل األًل: مـ إقام لقتقؿقـ  يـ ا هذ ة   ققؾ يف حال

يتعؾؼ طيعقد أكف  القٌل الجانُ:  قـة، وما  يتعؾؼ بالسػ هل ما  لثالثة و إطؿال ا ؾك 

يتعؾؼ بالجدار.  بالغالم، وما 

فقف   قتف، وأن إمقر قد تؽقن يف  --لؾعباد طؾك ألطاف اهلل  لَلدو يف أقض

ها شرً  هر هرها  ويف باصـفا خقر،  اضا لرأيت كقػ أن يف ضا ٕحداث  هذه ا ولق تلمؾت 

قر. اشرً   ولؽـ باصـفا خ

ي  ،﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿قال:  كػسل،  :أ ما فعؾت مـ تؾؼاء  لؿ أقؿ  ما فعؾُت 
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نقامةبخر بؼتؾ الغالم، ولؿ أقؿ ب ـد كػسل ق السػقـة، ولؿ أقؿ  مـ ط إكؿا هق  ، الجدار، 

ين اهلل  مر  بف. --مؿا أ

تدل هبا الؼائؾقن  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿هذه أية يف ققلف:  لتل اس مـ إدلة ا

بقة الخضر. يـ يؼقلقن  أما  بـ لحف كّ إالذ كف طبد صا  يؼقلقن هذا مـ  لقس بـبٍل، وأ

اإللفام.  باب 

ي بقـتف لؽ: حؼقؼ ،﴾ٻ﴿قال:  .    ةيعقد إلك هذا الذ
ّ

 ما استـؽرتف طؾل

العؾؿ:   ،﴾ىئ﴿ ققلف: ض أهؾ  شقاء التل فعؾتفا. قال بع قر إ هذا تػس ـل   يع

لتلويؾ   -واهلل أطؾؿ-لؽـ الذي يظفر   لتػسقر: إكؿا ا لقس الؿراد بف ا لؿر أكف  اد بف ا

   العاقبة،
ّ

ها طؾل مقر التل كـت تـؽر ة إ هذه حؼقؼ  .يعـل 

ويف أيات التل  ﴾ی﴿ :هـاقال لؿاذا  ، ﴾ىئ ی ی ی یجئ﴿قال: 

ل  ِة ﴾ڄ﴿قبؾفا قا أصقل يف بِـَْق يفؿا  تطقع أو تسطع؟  ؟ أ س تطقع   الؽؾؿة ت  أكثر تس

ة َتْسطِع احروفً   .مـ كؾؿ

العؾؿ طدة    مـ أجقد تؾؽ الؿـاسبات ما ذكره ابـ كثقر  :مناسباتذكر أهؾ 

-- قره يً   ،يف تػس كان اإلشؽال قق َلّؿا  ال:  ؾ بإثؼؾ،  ،ثؼقاًل  اق قابؾ إثؼ

 .وإخػ بإخػ

قال تستطقع، جاء لف بالؽؾؿة  الحؽؿة،  لفظفر تأن  قبؾمـ  -- ؿقسكف

مؼصد  -- بقـؿا هـا َلّؿا َفِفؿ مقسك ،ؼابؾ إثؼؾ بإثؼؾالتل حروففا أكثر ف

هذا مـ إققال التل  . التاء حذفف ،خػ بإخػزال طـف اإلشؽال، قابؾ إو الخضر 
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 . «تستطقع وتسطع» :يف ققلف الؾػظل  تقجقف الؿتشابف  ققؾت يف 

لـا  قرة مسألْباقل  لخضر مع  ،كختؿ هبا  أخ سبة ذكر قصة ا هل ما مـا  مقسك  و

--  العؾؿ و ؟وطالقتفا بأيات التل قبؾفا وبعدها لصرب يف صؾب  ما طالقة ا

بل    ؟--مع الـ

هذه أية ما ﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿ :-- قال تل قبؾ   ؟هل أيات ال

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ﴿: --قال اهلل  

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ھ ہھ

  . ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

بل  سؾقة لؾـ هـا ت قبقا لؽ،  صرب، اأن  --وكلن  يستج وٓ  وإن لؿ 

ستعجؾ مقسك ؿا ا يصرب يف قصة الخضر، فؾذلؽ -- تستعجؾ ك  ههذ ولؿ 

بل  ةشارإ يستعجؾ.  --لؾـ  بلكف يصرب وٓ 

الـبل  لجبال فؼال: :--لذلؽ فعؾ  ْلِجَبالِ  لؿا جاءه مؾؽ ا َمَؾُؽ ا َكا   ،َوَأ

ْمِرَك، َفَؿا ِشْئَت، إِْن ِشْئَت َأْن ُأْصبَِؼ َطَؾقِْفُؿ  ُمَركِل بَِل لَِتْل َِلْقَؽ  َؽ إ َوَقْد َبَعَثـِل َرب 

ـِ  َْخَشَبْق ْٕ لَ "ا  ، َفَؼاَل 
ِ
ـْ » :--ُف َرُسقُل اهلل ُ ِم َبْؾ َأْرُجق َأْن ُيْخِرَج الل

 ًً َٓ ُيْشِرُك بِِف َشْق ـْ َيْعُبُد اللَ َوْحَدُه   .(1)«َأْصاَلبِِفْؿ َم
مـ صؾب -- وقع، فخرج مـ صؾب أبل جفؾ طؽرمة وفعاًل  ، و

قد  قرة خالد بـ القل  .--القلقد بـ الؿغ

                                                           

(1)  
 

 الـ بِل
َ

قَِر، بَاُب َما َلِؼل َ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أخرجف مسؾؿ يف كِتَاب اْلِجَفادِ َوالس  ـَ َواْلُؿـ ـْ أََذى اْلُؿْشِركِق
ِ ـَ م  (.1795) ،افِِؼق
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لصرب وطدم آستعجال هذا هق سبب ا هذه فقفاو  :ؾدطاةل كؼقل :فائذّ . و

الثؿار. اصربوا: فلكت لقس طؾقؽ إٓ البالغ، فال تظـ أن  اصربوا وٓ تستعجؾقا قطَػ 

لصة لقجف اهلل  لرجؾ  --دطقتؽ إذا كاكت خا ت ا أهنا ستؿقت. ٓ، فؾؿا ما

دفقن ـز الؿ الؽ مَ  -- بعث اهلل ،الصالح وترك  ـز لؾقتامكلف   .ـ يخرج هذا الؽ

كَت  لؽ أ لًص  فؽذ لخقر وكان خا ة: إذا بذرتؿ ا لداطق يتفا ا كِت أ ة، وأ لداطق يفا ا  ا لقجف اهللأ

--سقبعث اهلل !: فلبشروا --  هذا الخقر ولق رحؾتؿ إلك مـ يـشر لؽؿ 

ة اهللالدار أ هذه سـ . -- خرة، و  يف خؾؼف

مـ  إلسالميف ز شق ،ابـ تقؿقة شقخ ا ـده  مـ كالم  ًئاكان أي شخص يجدون ط

اإلسال ّي شقخ  مِر  ؾؿقذه ابـ  ن ت ؿقع كتبف، فؽا ت ج ُيحرم: حتك ُأتؾػ ُيعذب و ُيسجـ و م 

لقـُْشَرّن اهلل  يؼقل: واهلل  لحـبؾل  ام هؿ أن يف  --ا هذا الرجؾ، وسقليت أقق طؾؿ 

كظروا أن، تُ  لرجؾ. ا هذا ا ؾؿ  ط يـشرون  بائفؿ  يبً أصالب آ ا طام قيف شقخ اإلسالم تؼر

هذا ا --اهلل  بث  و ،728 تبف يف أطؾؿ  كتشرت ك فاق. فاصربوا أيفا لرجؾ وا

تبشروا اس لدطاة، اصربوا وتػاءلقا و مؾقا خقرً  ،ا ا واصـعقا الخقر، وٓ تـتظر قطػ وأ

ـتظر، فؼد ٓ تؼطػفا أكت يف حقاتؽ، وقد ٓ يؼطػفا أبـا رة. ٓ ت لثؿ ك يف حقاتؽ، ؤا

طػ  لتل بعدُ وتؼ رة. إجقال ا لثؿ  هذه ا

 

* * * 
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  شرع التاسعالذرس 
(61-67) 

ٱ ٻ ٻ ٻ  حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت﴿

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀٺ ٻ پ پ پ پ ڀڀ

ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 ﴾ڳ ڳ ڳڳ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت﴿

هذه أيات    مسائل:يف 

هذه أيات  املسألْ األًىل: مـاسبة  هذه أيات لؿا قبؾفا، فؿا  سبة  متعؾؼة بؿـا

؟  لؿا قبؾفا

 ذكر بعض أهؾ العؾؿ: 

مقسك  لؿا قص   --أن اهلل  اف  قـا صق بإرض لطؾب  --طؾ

مَ  ،العؾؿ ة  ، أطؼبفا بؼص اف بإرض لطؾب الجفاد ؾك ـ ص العؾؿ ط وقدم قصة صؾب 

لذلؽ جاء الحديث قبؾ يف قصة  مراتب الجفاد، و الجفاد لعؾق درجتف، فالعؾؿ أطؾك 

العؾؿ. --مقسك   يف صؾب 
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: ،﴾ۆئ﴿ يف ققلف: املسألْ الجانَْ: العؾؿ  مـ هؿ السائؾقن؟ قال أهؾ 

هب لك أن كػار قريش ذ شركا إ قا يسللقن السائؾقن هؿ كػار قريش، تؼدم أن أ

لقفقد طـ أمر الـبل  أشقاء، ومـ تؾؽ  ةسؾقه طـ ثالث :فؼال القفقد ،--ا

إرض شقاء طـ رجؾ صاف   الؼركقـ. ايؼصدون ذ ،إ

يدطك بذي الؼركقـ ،﴾ۆئ﴿فؼقلف:   .أي يسلل كػار قريش طـ رجؾ، 

قلف:  لك  ﴾ۆئ﴿وجاء الػعؾ الؿضارع يف ق متجدد طـدهؿ: إشارة إ أن السمال 

بل  فؿا تك أجاهبؿ  --زالقا يسللقن الـ ن طؾقف السمال، ح  ويؽررو

 ذلؽ.  ـط

لده وققم يذكر اسؿف ولؼبف ومق  فهؾ كان السمال طـ شخصقة ذاك الرجؾ بلن 

مثاًل    حالف؟ و

يره لحذف وتؼد كققـ إيجاز با البقا ـد  الؽالم محذوف، يسؿك ط اب: ٓ، يف   :الجق

لقس السمال طـ شخصف «رب ذي الؼركقـويسللقكؽ طـ خ» وذو الؼركقـ هق  .و

ـدر الؿعروف.  اإلسؽ

مفؿ جدً هـا لؽـ   اسؿف ولؼبف  --لؿاذا لؿ يذكر اهلل  ،اسمال 

 ؟ فوحالف وققم

فقف فائدة، لقس  ضقعة لؾجفد، بؾ  ٕن ذلؽ  هذه إشقاء م لبحث يف مثؾ  وا

الؼصة يعترب بؿا يف  لك أن يتعظ اإلكسان و العؾؿاء وقد اخ .إو هلل-تؾػ  فؿ ا يف  -رحؿ

اإلسؽـدر ػؼقا طؾك اسؿف  قبف بذي الؼركقـ بعد أن ات لؿاذا سؿل بذي  ، ولؽـسبب تؾؼ

مـفا: أقٌالالؼركقـ؟  قره   كث
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مشرقفا ُس  القٌل األًل: يعـل غروب الشؿس و لشؿس  قرين ا لؿا بؾغ  كف  ؿل ٕ

ي الؼركقـ.  بذ

مـ شعر فؾؼ   القٌل الجانُ: ضػقرتان  لف  كف كان  ي الؼركقـ. بٕ  بذ

لتاجفققؾ  القٌل الجالح: ي الؼركقـ. وققؾ غقر ذلؽ. ،ـققرك إن   فسؿل بذ

كبل أو لقس بـبل؟  هق  هؾ  كبقتف،  العؾؿ:  قٌالنثؿ اخُتؾِػ يف   ٕهؾ 

لصحقح أن ذ ل  اوا لح، طاد مؾؽ، صا ؾ،  هق رج كبًقا، بؾ  لقس  كقـ  لؼر  ا

بل. قس بـ  ول

خب مب ىب ﴿ أي أجبفؿ يا محؿد، ،﴾حب﴿: --يف ققلف 

لذي سللتؿ طـف. ﴾يبجت هذا الرجؾ ا طؾك  سلتؾق، أي سلقص طؾقؽؿ مـ خرب 

مـف؟مـ يعقد  لضؿقر يف  العؾؿ: قٌالن ا  ٕهؾ 

ي الؼركقـ القٌل األًل: لرجؾ. ،يعقد طؾك ذ مـ ذكر ذلؽ ا  يعـل سلتؾق طؾقؽؿ 

  .--أكف يعقد طؾك اهلل  القٌل الجانُ:

 القٌلني: يـفسـػصؾ أن هذ

قر: أما مـ قال الؼقل األول تػصقؾ لضؿ كقـ أي: قؾ  إن ا يعقد طؾك ذي الؼر

ربه مـ خ ؽؿ  تصبح  ،سلتؾق طؾق ضقة «مـ»ف ضق .تبعق :  ؟ةما معـك تبعق أي بعض أخباره

ة  ؿ وكؾ كؿا سلقص طؾقؽؿ بعضفا.  لف أخبار كثقرة، وإ لرجؾ  هذا ا بؿعـك أّن 

قر وطربة.يصبح معـا ﴾ہہ﴿ فقف طظة وتذك لذلؽ لؿا جاء الحديث طـ  ها ما  و

جاء  .أي بعض أخباره ،﴾خب مب ىب﴿أخبار ذي الؼركقـ قال:  بقـؿا لؿا 

كؼص  .﴾ۓ ۓ ﮲﴿ :--الحديث طـ أصحاب أهؾ الؽفػ قال اهلل 
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اب:  طؾقؽ ماذا؟   .﴾﮴﴿الجق

مـ أكبائفؿ: ٕن قصة أصحاب الؽفػ محصقرة:  لؿ يؼؾ كحـ سـؼص طؾقؽ 

لؽ قال:   .﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿فؾذ

هـا مختؾػة، فؾذلؽ جاء بؼقلف:  ،بقـؿا  رة وأحقالف  ثق هذا الرجؾ أخباره ك

فقف طظ ،﴾خب مب ىب﴿ قر لؽؿأي بعض أخباره وقصصف ما   .ة وطربة وتذك

لضؿقر يف ققلف  ي الؼركقـ. ﴾ىب﴿هذا إذا أطدكا ا  طؾك ذ

مـ جفة اهلل  ﴾خب مب ىب﴿: الؼقل الث ينتػصقؾ  طؾقؽؿ  -أي: سلتؾق 

- ﴿كً  ،﴾ہہ ي قرآ  ا.أ

ي مـ معاصريف إ :أ ت  لـاس، أيفا السائؾقن، لس ا فا  هق ما سلذكره لؽؿ، أي كؿا 

يُ  --مؿا أخربين اهلل  هق قرآن  ها  ، و هذا الخرب.بف ستسؿعقن   تؾك طؾقؽؿ و

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿

كا، ووّصْئـَا  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قال: مفد ي  قـا ما يف إرض لذي وأ طط أ

لؽ. كحق ذ لجـد و مـ ا لف  كاه  ما قدر لُؿْؾؽ، و مـ ا لؼركقـ  ـ ا، » ققلف: تلمؾ يف ا َمؽ 

َءاَتل فُ ۡ  بتفا؟ الجقاب «كَٰ الؿؾؽ والـػقذ، : ما مـاس هذا الرجؾ سقؽقن لف شلن يف  أن 

يظـ ضان   ة فال  لسؾط أططاه اهلل  وا هل مؿا  فضؾف،  --أهنا مـ تؾؼاء كػسف: بؾ  مـ 

ي أططاه اهلل  لذ هذا ا ية تدل طؾك ذلؽ يف سقرة آل --فؾقست بؼقتف وإكؿا  ، ويف آ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ققلف:  ،طؿران

  .﴾پ﴿وهـا  ﴾....گ گ ڳ ڳ ڳڳ

ُيَتقّصؾ بف  ،﴾پ پ پ پ ڀڀ﴿قال:  ما  يراد بف  لعرب  ة ا لغ لسبب يف  ا
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ي   لك شلٍء، أ يسؿك سببً  إ لك شلٍء  ة إ يؽقن وسقؾ قـا هذا الرجؾ  معـاها: .اشلٍء  أي أت

لقف مـ طؾؿ أو قدرة وآلة إرض،  ،إلخ...مـ كؾ شلء يحتاج إ لتؿؽـ يف  يعطقف ا مؿا 

ـَُف يف إرض سببً مـ كؾ شلء  --اهلل فلططاه  لك أن ُيَؿؽ  يتقصؾ بف إ  ا 

 يؿؾؽ إرض.

لذلؽ يؼال يف التاريخ  إرض كؾفا أربعإو يـ مؾؽقا  لذ ـ اأشخاص،  ةن ا ثـان م

يـاالؿسؾؿقـ، و فر الؽا مـ  لرجؾ .ثـان  هذا ا ـل ذا الؼركقـ ،و  .أحد همٓء إربعة ،أط

مـ ا --اهلل أططاه فؾذلؽ  لقف يف الؿؾؽ،  أٓت، ولؿال، كؾ ما يحتاج إ

يتعؾؼ هبؿ.و ـد وكؾ ما   الؿصالح، والج

 ﴾ڀ ڀٺ﴿

معـاها العؾؿ يف  كقـ يف صريؼف  وأي فسار ذ :قال أهؾ  سباب خذً آالؼر ا بإ

يؼً  مؼصقده، سؾؽ صر لك  لتل تقصؾف إ لقسائؾ ا لقسائؾ التل وا سباب وا أخذ إ ا و

مؼصقدة: ففق رجٌؾ قد صاف إرض بالجفاد يف سبقؾ اهلل  لك   .--تقصؾف إ

هل لؿ يخربكا  --لؽـ اهلل  سبابما  يلِت ، هذه إ -طؾك لسان رسقلف  ولؿ 

-  تل اتخذها ذذكر سباب ال سباب  الؼركقـ. وهذه إ لؽـ معؾقم أهنا أ

قـف طؾك الجفاد يف سبقؾ اهلل والطقاف يف إرض، وطؾك  تـقطة تع رة م ثق  ك

 كقؾ مؼصقده.

فقف  هذا  ٕخذ بإسباهل  ،فائذّو الخؿقل، والحث طؾك ا لســ اب وطدم  تباع ا

الجفد الؽقكقة. فاإل ػره، بؼدر ما تعطل بؼدر ما ضيؽقن فقزه وكسان طؾك قدر بذل 

 .ُتَقفؼ يف جؿقع شمون حقاتؽ
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ــــَ  ا ــــؿِ  صؾ ــــ العؾ ــــؾ فَؿ   وٓ تؽس

 

ــَد            ــرَ  أبع ــؾ الخق ــؾ الؽس ــك أه  طؾ

لذلؽ  لتق .--اإلكسان طؾك اهلل يتقكؾ مـ العؼؾ والحؽؿة أن  ،و كؾ وا

ػقيض إمقر إ -- طؾك اهلل آطتؿاد طؾقف، والثؼة بف وت مع إخذ  ،قفليؽقن ب

سباب  .«اطؼؾفا وتقكؾ» ،بإ

لقف، إ يد أن يصؾ إ ير سباب ما  العؾؿ أخذ بلسباب  نفاإلكسان يلخذ بل يد  ير كان 

إن كان العؾؿ وصرقف،  لتل تعقـف طؾك ذلؽو سباب ا لـاس يلخذ بإ يد كػع ا  وهؽذا.  ،ير

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ٺ ٺ ﴿

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

الغرب، مـتفك إرض  ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ققلف:  لك جفة  أي وصؾ إ

ة غروب الشؿسمـ جفة الغرب،   .مـ حقـ جف

ي ﴾ٿ﴿قال:   .ةوجد الشؿس تغرب يف طقـ حؿئ :أ

  قشاءتان: ﴾ٹ﴿يف ققلف:  ،﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿قال: 

لَحَؿل ﴾ٹ﴿ القشاءّ األًىل: ٍة، وا ها ذات َحَؿَئ معـا كؼرأ هبا و لتل  هق: الطقـ  .ا

الؿ . :ـتـ، أيـُإسقد  ـٍ  وجدها تغرب يف طقـ ذات صقـ أسقٍد ُمـت

م القشاءّ الجانَْ: ٍة، وحا تغرب يف طقـ حامِئ ها  معـئوجد ـٌ حار  ة  ها طق ة، وٓ ا

راءتقـ قـ الؼ  .مـافاة ب

الشؿس  قحتان ومعـاهؿا متػؼ ويؿؽـ الجؿع بقـفؿا، أي وجد  راءتان صح فالؼ

يعـل يف صقـ أسقد  ،ةتغرب يف طقـ حؿئة وحار   نٍ،  ها تغرب يف طقـ ذات حؿ أي وجد
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لؽ حار   مع ذ هل   ة. مـتـ و

هذه الشؿس تخرج  هؾ فعاًل  ،سمال لطقـ مـ فؾؽفا وتغرب يف  العقـ ذات ا

لحار   لؿـتـ وا  ة؟إسقد ا

العؾؿ: اإذً  .الجقاب: ٓ ـك؟ قال أهؾ   كقػ يؽقن الؿع

مر هذه  ىأهذا يف  الشؿس تغرب يف  هذه  اإلكسان أن  طقـ اإلكسان، ويف كظر 

قط :العقـ الؿح لبحر  هذا ا لعرب ُتطؾؼ طؾك  .ٕهنا تختػل خؾػ  ة ا لغ لعقـ يف  وا

قر الؽث لقـبقع الؿاء  لبحر، ففذا البحر حار   صح يفيو ،ا لعقـ طؾك ا لعرب إصالق ا ة ا  لغ

مـ الشؿس وشعاط فقف صقـ أسقد، فؾذلؽ  ،وكحق ذلؽ فابسبب قربف  ذا رأى إو

هل تختػل خؾػف ففل ٓ  لبحر، و هذا ا اإلكسان غروب الشؿس تغرب وكلهنا تغرب يف 

هذا بسبب اطتبار ك ظر الـاضر تـػؽ طـ فؾؽفا وٓ تـزل مـ السؿاء إلك إرض، وإكؿا 

 .إلك هذا الشلء

العقـ طؾك  ،﴾ٹ ڤ﴿ :-جؾ ذكره-قال  ؾؽ  ـد ت لأي وجد ط ساحؾ ا

رَ  لبح لقفا ا لك الـاضر إ ة إ لـسب لشؿس خؾػف با لذي تختػل وتغقب ا ةً  ا  .مـ إمؿ أم

قر يف ققلف:  تـؽ لؽ جاء بال لذ ي همٓء الؼقم غقر معروفقـ.  ،﴾ڇ﴿و  أ

مـ قال بلن ذ قال بعض أهؾ   االعؾؿ: 
 

كبل كقـ  لؼر تدل طؾك ، ا  :ؼقلفبهذا اس

بل. ،﴾ہ﴿  طـ صريؼ القحل ففق ك

ما طـ صريؼ إوصؾ إلقف  ﴾ہ﴿الؼركقـ رجؾ صالح قال: فقؽقن  اومـ قال: بلن ذ

همٓء  ،﴾ڦ ڦ ڄ﴿ ققلف: ما طـ صريؼ إلفام وصؾ إلقف.إو ،كبل يف وقتف أبؾغف بذلؽ

 .بقـ أن يعذهبؿ أو يدطقهؿ إلك اإليؿان --ره اهلل ا فخق  ُفّساقً الؼقم كاكقا كػاًرا 
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لتعذيب هـا؟ الؿراد با دة  ما   أقٌال:ذكر الؿػسرون ط

اد بف القٌل األًل: لؿر  الؼتؾ. ا

اد بف القٌل الجانُ: لؿر لس   ا لؼتؾ وا  بل.ا

اد بف القٌل الجالح: لؿر رب وكحق ذلؽ. ا  الض

هذ .و لؽ أهنؿ كػار يب وذ لتعذ معـك ا  ا كؾف داخٌؾ يف 

ـك فقفؿ ققؾ: ،﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ :--وقال اهلل   اتخاذ الحس

يـ  لد لقفؿ و ،الفدىويعؾؿفؿ ا يحسـ إ إلسالم والشرائع وكحق ذلؽ، و يعػق طـفؿ وا

يصػح فؿ بالعؼقبة.  ،و ٓ يعاجؾ  و

ـ»ولؿ يؼؾ:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڄ﴿لؽـ لؿاذا قال:   وإما أن تحس

لقفؿ  ؟«إما أن تعذب وإما أن تحسـ» :تؼدير الؽالمف ،«إ

تك كلكف  ،هذا مصدر، ﴾ى﴿ققلف:  تخذ اوجلء بف مبالغة يف اإلحسان: ح

يـ  لد لـاس يف ا مـ باب الرتغقب يف دخقل ا هذا  لحسـ، و واإلرشاد فقفؿ كػس ا

لتعؾقؿ،  بقؾ اهلل فوا هد يف س فتح  ،الؼتؾ فؼطلقس ؿفؿة الؿجا وإكؿا كؿا أكف يسعك يف 

ــا ،إرض يسعك كذلؽ يف فتح الؼؾقب بالفدى والشرائع هذا هق دي هذا فقف  .و و

رد  لقؾ يف ال اإلسالم طؾك أكرب د يـ قتؾ وسػؽ وكحق ذلؽ: بؾ  إلسالم د مـ يزطؿ أن ا

لذلؽ  ،ديـ رحؿة ِؾَؽ » :-- لعؾل --بل الـقال و اْكُػْذ َطَؾك ِرْس

ؾ طؾك مفؾؽ- هذه أول  .(1)«َحت ك َتـِْزَل ِبَس َحتِِفْؿ، ُثؿ  اْدُطُفْؿ إَِلك اإِلْسالَم -ٓ تؼات

ةٍ  يـ رحؿ يــا د لذلؽ د لؼتال، و دفف لقس قتؾ الـاس قضقة قبؾ ا بؾ  :وديـ حؼ، وه

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر ُجٌؾ  أ َؾك َيَدْيِف َر َؿ َط ـْ َأْسَؾ اُب َفْضِؾ َم َقِر، َب لس  َفاِد َوا لِج  (.3009) ،ا
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لـقر. مـ الظؾؿات إلك ا دفف إخراج الـاس   ه

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎڃ چ چ ﴿

مقجفً  .الؼركقـ وأي ذ ،﴾ڃ﴿ :فلقق ركقـ كان  لؼ ي ا مـ ذ لذي صدر  لؽالم ا  اا

العؾؿ:طؾك أققال ؟ لؿـ  أهؾ 

.أكف مقجف لؿـ  القٌل األًل:  طـده، وهؿ خقاصف وأهؾ مشقرتف

ـبل الذي بؾغفمقجف  القٌل الجانُ:  .لؾ

مستشمقجف  القٌل الجالح: خاصتف و   .اريفٕهؾ مشقرتف و

كعذبف. ،﴾چ چ چ﴿قال:  مـ كػر فسقف  ي  لُؽػر، أ لؿراد بف ا لظؾؿ هـا ا  ا

؟ لؿاذا «سقف» والتـػقس «السقـ»حرف آستؼبال بمفؿة جًدا، لؿاذا جاء  فائذّهـا 

فـعذبف»لؿ يؼؾ  مـ ضؾؿ   ؟«أما 

 ًٓ ستؼبال والتـػقس، إشارة إلك أكف أو  ،هؿ إلك اإليؿانبد أن يدطق ٓ جلء بحرف ٓا

ٓ  ،ثؿ ٓ يعاجؾفؿ إلك الؼتؾ حتك يبقـ لفؿ ويُعذر مـفؿ وتؼقم طؾقفؿ الحجة، يعـل يرتيث و

أن ديـ اإلسالم ديـ رحؿة وشػؼة وحرص  ،وهذا كؿا ذكرت لؽؿ قبؾ .يباشرهؿ بالؼتؾ

، ا طؾك هداية الـاس بؼدر ما يستطقعطؾك هداية الـاس، وهؽذا يـبغل أن يؽقن الداطقة حريًص 

ـاس أو تعذهبؿ أو كحق ذلؽ، حتك مع الؿخالػقـ، تصرب طؾقفؿ،  لقس الؿفؿ أن تحاسب ال

لعؾ  :وتطؿع يف هدايتفؿ، وٓ تحؽؿ طؾقفؿ وٓ تعاجؾفؿ سريًعا، بؾ تحاول أن تتؾطػ هبؿ

دم لفؿ أي سـتلخر وسـؼ ،﴾چ چ چ چ ڇ﴿ فؾذلؽ قال: .أن يفديفؿ --اهلل 

. نالدطقة إلك هذا الديـ، ســتظر مـفؿ هؾ يستجقبق  أوٓ 
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 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ﴿

ي يـ فحؽؿف سقليت. :أ هذا الد ستجاب لدطقتـا ودخؾ يف   مـ ا

ه مسالْلؽـ هـا  ة جًدا و اإلسؽـدر ،مـ باب الؾطائػ لمفؿ  ،الؼركقـ اذ ،أن 

لب العؾق طؾك ا تصار و آك الؿؾؽ و رة  ـِ  ،طشلؿ تلخذه سؽ ُيػ لئؽ الؼقم ولؿ  فؾؿ  أو

بالعؼقبة لرجؾ يف غاية العدل واإلكصاف ،يعاجؾفؿ  ن ا كا ك :بؾ  لًبا  فٕ إذا دخؾ غا

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ الؿؾقك قرية ماذا يصـعقن؟ كؿا قالت بؾؼقس:

3]الـؿؾ: ،﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی یی 4].  

ـقعفؿ  هذا ص رار، أي  اإلق مـ باب  ؽـ ذ .فعؾفؿوهذا  ل ال ؼركقـ مـ طدلف ا

كصافف مـ أحسـ أكرمف ،وإ طاقبف و مـ أساء  هذا  .أن  ن  ،فائذّفقف و ًكا اإلكسان أ -أحقا

قر مؾؽ أو سؾطان م :يعؾق طؾك أقراكفقد  -بغ ٕمؽـةيؼد   ا،ـصبً ُيعطك  مـ ا  ،م يف مؽان 

لؿـصب وسؽرة  ،وكحق ذلؽ ،يظفر طؾك بعض زمالئف وأهؾ حقف كشقة هذا ا فتلخذه 

فقس يتجرأ وكحق ذلؽ.قهذا العؿؾ،   ئ ويظؾؿ و

ـد ف تـة ط كف قد أُ الػ هل أ لرجؾ أشد، و يطقف يف  إرض، مؾَؽ  لططهذا ا و

إرض ما يشاء مؽـا لف يف  وآٓت وأشقاء، ومع ذلؽ كان ولف جـق ،إرض ما يشاء،  د 

ًٓ مـصًػا : --قال  !ويا لقت كثقر مـ الـاس يتحؾك باإلكصاف ويعدل .حؽًؿا طد

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ﴿

 .[8]الؿائدة: ،﴾ۉ ۉ ې ې ېې

الؽالم ،مصدر ﴾ڑ﴿كؾؿة  ،﴾ڑ ڑ کک﴿ققلف:  ير   :وهق مؼدم وتؼد

اء» لحسـك جز مـ آمـ وطؿؾ صالحا فؾف ا لؿاذا قُ  .«فلما  العؾؿ: ؟دمتلؽـ   قال أهؾ 
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سقؽقنوذا الجزاء، م لالطتـاء هبد  قُ  لذي    هق الحسـك. هذا الجزاء ا

اد بالحسـك  لؿر العؾؿاء يف ا  :قٌلنيطؾك اختؾػ 

ن  القٌل األًل: ـك الخصال الحسـة، وأكف يجازيفؿ باإلحسا اد بالحس لؿر ا

كحق ذلؽ. ثـاء و  وال

اد أنّ  القٌل الجانُ: لؿر لحسـك ب ا  .الجـةهل ا

كاًس  الؽـ ذ ُيدخؾ أ لف حؼ يف أن  كقـ لقس  لؼر مـفا، ق اا يخرجفؿ  لجـة أو  ؾ قا

 وهل تشؿؾ الجؿقع. .الؼركقـ اأخرب بف ذ -- ذلؽ أمر مـ اهلل

الؽالم مسألْ: ـد  لدكقا ط فريـ قدم طذاب ا الؽا ثؿ ذكر طذاب  ،طـ الؼقم 

رة، قال:أ كقا ﴾چ ڇ﴿ خ قال: ،بالؼتؾ هذا طذاب الد ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ ثؿ 

رة ﴾ڍ ڌ ڌڎ مـقـ قدم جزاء  ،هذا طذاب أخ الؿم ولؿا تؽؾؿ طـ 

رة لدكقا ذكرثؿ  ،أخ اء ا اء أ ﴾ڑ ڑ کک﴿ ، قال:جز ثؿ قال: ، خرةهذا جز

اء الهذا  ﴾ک ک گ گ گ﴿ كقاجز  ، فؾؿاذا صـع هذا؟د

العؾؿ: ٕ الؿممـ مؼصقدقال أهؾ  رة هن  ، إطظؿ الجـة، فؾذلؽ قدم جزاء أخ

فر فنكف ٓ يممـ بأ الؽا رة يف إصؾبخالف  لبعث. ،خ مـؽري ا يتؽؾؿ طـ  والؼصة  و

ا البعث كؽرو يـ أ مـ مؼاصد  ،مرت معـا يف الرد طؾك أولئؽ الذ هذا  لسقرةو  كذلؽ. ا

معف وُسـُؾقـ  ،﴾ک گ گ گگ ک﴿: --قال اهلل  ي سـتؾطػ  أ

كقا لقف ،لف الؼقل يف الد كحسـ إ لقسر و مـ الخقر، وكعامؾف با هذا هق  .وكعؾؿف ما تقسر  و

لداطقة مـ ا ـك برفؼ وبؾقـ. ،الؿػرتض أن يؽقن  لـاس بالحس  أكف يعامؾ ا

 َفَؼاَم َيبُقُل فِل  ،ديثكؿا يف الح ،--وهؽذا كان رسقل اهلل 
 

َجاَء أَْطَرابِل
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ِ
 --اْلَؿْسِجِد، َفَؼاَل َأْصَحاُب َرُسقِل اهلل

ِ
-: َمْف َمْف، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

- :« هذا الرجؾ: واهلل لؿ أجد خقر ؼال ف .(1)«َٓ ُتْزِرُمقُه َدُطقُه َفتََرُكقُه َحت ك بَ َل

ُفؿ  اْرَحْؿـِل ا»قال: الروايات  يف بعضو. --معؾؿ لؾـاس مـ محؿد  لؾ 

ًدا، َوَٓ َتْرَحْؿ َمَعـَ  أََحًدا ػف لف يف تؾط  و --: لَِؿا رأى مـ تعؾقؿ الـبل (2)«َوُمَحؿ 

  حتك قال جرير ،مع كؾ أصحابفهذا يصـع  --وكان الـبل  .الخقر

--: َرآكِل َٓ َؿ فِل َوْجِفل» -- َو ٓ  َتبَس  ِ ـ بؾ كان بع .(3)«إ ضفؿ يظ

  .وتؾطػف لف أكف هق أحب الـاس إلقف --ؿ الـبل تبس   ةأكف مـ كثر

فؼ هبؿ  ير لـاس، ويصرب طؾقفؿ، و يتؾطػ مع ا لداطقة، أن  ففذا الذي يجب طؾك ا

مَ  -- لعؾ اهلل مـ أصالهبؿ  يخرج  الؼصة فقفا أن  هذي  ـ يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل. و

ـبل  وأما  ،سقعذبف --، وأن مـ كؽص طـ الحؼ فاهلل --تسؾقة لؾ

رة كقا وأخ اإلكرام يف الد أي ثؿ سار ذو  ،﴾ڳ ڳ ڳڳ﴿ ققلف:. مـ آمـ فؾف 

مـ مغرب الشؿس،  يؼ آخر بعدما اكتفك  لقسائؾ كل خذً آالؼركقـ يف صر سباب وا ا بإ

الؿشرق لك جفة  لك جفة  :يصؾ إ قر يف رحؾة إ سقس ٕكف بدأ بجفة الؿغرب ثؿ 

الؿشرقما .الؿشرق الؼقم ؟ذا حصؾ لف يف جفة  لئؽ  وتػاصقؾ ذلؽ  ؟وكقػ التؼك أو

ء اهلل-كؾفا  لدرس الؼادم.  -إن شا  يف ا

* * *  

                                                           

اِت أخرجف مسؾؿ يف  (1) اَس لـ َج ـَ ا
ِ َغْقِرِه م ْقِل َو ْلَب قِب ُغْسِؾ ا اُب ُوُج اَرِة، ُب َف لط  اِب ا  (.285) ،كَِت

اري يف (2) اِب  أخرجف البخ ئِؿِ  كَِت ا لَبَف لـ اِس َوا ْحَؿِة ا اُب َر  (.6010) ،إََدِب، َب

اَبِة  أخرجف مسؾؿ يف  (3) َح لص  ئِِؾ ا اب َفَضا ُْفؿْ -كت َلك َطـ ا َتَع  اهلُل 
َ

 -َرِضل
ِ
ـِ َطْبِد اهلل َجِريِر ْب ئِِؾ  ا ـْ َفَض

ِ اُب م -، َب

َلك َطـْفُ  َعا َت  اهلُل 
َ

 (.2475) ،-َرِضل
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  العشرونالذرس 
(75-75)  

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿
﮴ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ﮳  ﮲  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۓ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ

ی ی ی ی جئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث  حئ مئ ىئيئ

 ﴾مخ جس حس خس مس حص مص جضحض حج مج جح مح جخحخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ

قـ اكطؾؼ يف رحؾتف لك أن ذا الؼرك شركا إ بؼ أن أ  ،يف سبقؾ اهلللؾجفاد  يف صقافف ،س

قتجف ذو الؼركقـ  الؿتعؾؼة بأيات، ثؿ أن س الؿسائؾ  لك مغرب الشؿس، وذكركا  إ

لك مطؾع الشؿس. أي سار ذو الؼركقـ  ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ -:-ققلف  إ

الجفة الشرققة لألرض مـ  تك بؾغ أقصك مقضع يؿؽـ سؾقكف  ؾع  ،ح حقث تط

ي ،﴾ٿ﴿ :الشؿس. قال ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ قال: .وجد الشؿس أ

لشؿس، فال بـاءَ  ،﴾ہہ مـ ا لفؿ سرٌت  ـدهؿ، وٓ أشجار غؾقؾة أي لقس  وٓ  ،ط
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لقا سبب ذل ،دور قاٌب. قا لقس طؾقفؿ ث عضفؿ و ؽ هق وحشقتفؿ وٓ قصقر. وزاد ب

لـاس مـ ا رهتؿ  لتؿد   ،وكػ فبؾغ وطدم ا تل يعقشقن فقفا.  الفؿجقة ال   ذو الؼركقـن و

 .ذلؽ الؿقضع

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

العؾؿاء  ،﴾ک﴿: --قال اهلل  فؿ اهلل-اختؾػ   يف اسؿ اإلشارة -رحؿ

لَِؽ ك  أقٌال:طؾك  َذ

بقف. قالقا ما ال ﴾ک﴿ القٌل األًل: وقد طؾؿـا بؿا كذلؽ ؿراد بف؟ ققؾ فقف تش

يخَػ  لؿؾؽ، فؾؿ  مقال وأٓت وأسباب ا لجـد وإ مـ ا كقـ  لؼر ي ا ى ذ طؾقـا شلٌء  لد

 مـ ذلؽ.

لتشبقف  :وققؾ القٌل الجانُ: اد با لؿر ي، ﴾ک﴿بؾ ا  ،مغرب الشؿسكؿا بؾغ  أ

فا مطَؾع مطؾِعفا أو  لؽ بؾغ   كالهؿا صحقح.  ،كذ

اد بؼقلف  :وققؾ القٌل الجالح: لؿر ذو الؼركقـ يف أي  ،﴾ک﴿بؾ ا كؿا حؽؿ 

سبؼ  ف  يـ هؿ طـد مطؾع الشؿس، وحؽؿ لذ يف ا رب الشؿس، حؽؿ  ـد مغ يـ ط الؼقم الذ

وققؾ  أية. ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿ :يف أيات

ؽ طؾك أققال كثقرة ا صركا طؾك أشفرها.قغقر ذل  ت

لديف مـ  ،﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿: --قال اهلل  أي أحطـا بؿا 

لعدِد وإسباب لجـقد وأٓت وا كقـ.  ،ا لؼر ما طـد ذي ا يا  طؾًؿا تعؾؼ بظقاهر وخػا

العدد وكحق وذلؽ أكف بؾغت ط ـقد وأٓت و سباب مـ الج مـ إ مبؾغً ـده  ؽ  ل ٓ  اذ

لخبقر أحطـا بؿا طـد بؾ الؿؼصقد بف  :وقال بعض أهؾ العؾؿ .يحقط بف إٓ الؾطقػ ا
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ؽ. ل كحق ذ مقال وإسباب و مـ إ هـالؽ  ما  يخػك طؾقـا  لشؿس طؾًؿا، ٓ   مطؾع ا

 ﴾ۓ ﮲ ﮳﮴﴿

ي لٍث آخًذا :أ يٍؼ ثا كقـ يف صر لؼر لقسائؾ ثؿ سار ذو ا سباب وا تل  بإ تؿؽـف ال

 ًٓ هب أو كقـ قد ذ لؼر ة. إذا كان ذو ا لجف لك تؾؽ ا لك الؿغرب، ثؿ ذهب  مـ سقره إ إ

الؿشرق لك  العؾؿلف ،إ ة؟ قال بعض أهؾ  لث لثا قتجف إلك  :يـ ستؽقن جفتف ا إما س

لجـقب وأالشؿال  قـ  .يتجف إلك ا ي الجفت لك أ   .ذهب بعد ذلؽفاهلل أطؾؿ إ

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

 ﴾ۆ﴿الؿؼصقد بؼقلف  ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ :-- اهلل قال

لجبال ي سار سقرً  ،نا مقضًعا بقـ جبؾقـ. قالأ أي  ،﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿ :ا حتك بؾغ 

لجبؾقـ  مـ دون ا  .﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿وجد 

 :قشاءتانفقفا  ،﴾ۅ ۉۉ﴿ :ققلف

تل كحـ كؼرأ هبا. ويؽقن  ﴾مئ﴿ :القشاءّ األًىل لقاء والؼاف ال يػتح ا

يُ  ،معـاها ما  يػفؿقن  يؽادون  .همٓء ٓ   ؼال لفؿ

ِؼُفقنَ ﴿ :القشاءّ الجانَْ لقاء وكسر ال ﴾ُيْػ معـاهابضؿ ا ن ٓ ، ؼاف. ويؽقن  يؽادو

كطؼقا. ؿقن ػفِ يُ   أحًدا إذا 

قحتان راءتان صح ـقان والؼ متالزمان ،والؿع ـقان  تطقعقن أن  ،والؿع أي هؿ ٓ يس

يُ  قاؿُ فَ ػْ يَ  قرهؿؿُ فِ ػْ وٓ أن  ؾة ذكائفؿ أو كحق ذلؽ. لؽـفؿ أإما بسبب  :قا غ لسـتفؿ أو ق

يستطقعقن أن يػفؿقا أ يُ ٓ  يـ وٓ أن  يدون.ػفؿقهخر  ؿ ما ير
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 ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿

  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

ئؽ الؼقم ﴾ڳ﴿ :-- اهلل قال  .﴾ڦ ڦ﴿ أول

كقـ ،مسألْ لؼر ي ا مـ ذ صؾًبا  هل أهنؿ صؾبقا  أن يجعؾ بقـفؿ وبقـ يلجقج  ،و

ملجقج سد    :ءة تؼقلالؼركقـ وكقػ ففؿفؿ، مع أن الؼرا. فؽقػ ففؿقا ققل ذي او

العؾؿٕ أقٌالطؾك  ؟﴾ُيْػِؼُفقنَ  جئ حئ ﴿، ﴾جئ حئ مئ﴿  :هؾ 

َيَؽاُدوَن  القٌل األًل: ة  مباشرًة،  :، ققؾ«كاد»يف كؾؿ يػفؿقن  تدل طؾك أهنؿ ٓ 

ة وصعقبة  .لؽـ قد يػفؿقن بؿشؼ

يٍؼ صعبقال: بؾ ٓ يػفؿقن إٓ القٌل الجانُ: مـ أفعال  «كاد»ٕن  : بطر

ة، ففؿ ففؿقا  الؼركقـ، وففؿ  مـالؿؼارب ة ومشؼة. وذ مـفؿذي   الؼركقـ لؽـ بصعقب

: ٓ القٌل الجالح: ؾؿ مرتجؿ بقـفؿ وبقـ ذي الؼركقـ ،قال -فنن اهلل  ،بؾ تؽ

-  مـ إسباب لف  هقل  ا و مؾًؽا طظقًؿ كقـ  لؼر ڳ ڳ ﴿ كؿا قالأططك ذا ا

ـده مرتجؿ يرتجؿ لف ،﴾ڳڳ ويـؼؾ لذي الؼركقـ، ؽ ئفقؼقل كالم أول ،فؽان ط

ي الؼركقـ لفؿ لتقجقف.هذا ققل و .كالم ذ  جقد يف ا

لسـة  --ن اهلل إققؾ:  القٌل الشابع: ما فِؼف أ كقـ مـ إسباب  لؼر أططك ذا ا

لئؽوخاصب  بف لذي الؼركقـ ما ففؿ --اهلل فسخر ؽ الؼقم، ئأول لؼقم ا أو

لؼراءة.مـفوففؿقا  يجد يف ا ي  لذ  ، فحقـئٍذ زال اإلشؽال ا

ـل آدم ،﴾ې ى ى﴿ ققلف: مـ ب بقؾتان  ض  .هؿا ق ًكا يف بع وتجدون أحقا
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لئؽ الؼقم،  مـ الصحة يف وصػ أو لقس لفا دلقؾ  تل  الؼصص وإخبار اإلسرائقؾقة ال

لحجؿ جًدا، وآذاهنؿ كبق شقهنا ويؾتحػقهنابلهنؿ صغار ا وكحق ذلؽ مـ  ،رة يػرت

تل ٓ تثبت قـة، جاءت  .إشقاء وإخبار ال ـل آدم لفؿ صػات مع مـ ب بقؾتان  إكؿا هؿ ق

لؿَ مثؾ  ،ثاريف بعض أ هفؿ كا لؿُ  ان  جَ أن وجق ةرَ طْ ا هذا  .إكقف وكحق ذلؽ ُس طْ فُ  ،ق

لـا لـاس، مثؾ ا مقجقد بقـ ا لـاس وهق  لذيـ صبقعل يحصؾ بتػاوت بقئات ا س ا

لـاس الذيـ ويعقشقن مـ أصقل كشلوا يف أ قر ا غقر  فريؼقا،إأصقلفؿ يف كشلت روبا غ

سقا يـ كشلوا يف آ لـاس الذ لبشر،  .ؾػقنختي ،ا قرهؿ مـ ا يقجدلؽـفؿ كغ شلء مػزع  ٓ 

ا  ًم ة تؿا مختؾػ ًياأو أشقاء  ر كثقر جذ لؽـفؿ ققٌم   ، . ولذلؽ ايتـاسؾقن كثقرً  ،يف خؾؼتفؿ

ُ »أكف قال:  --الـبل صح طـ  َي  آَدُم، َفَقُؼقُل: َلب قَْؽ »: -َتَع َلك-َيُؼقُل الل

ـ  ِر؟، َق َل:  ـ  ِر، َق َل: َوَم  َبْعُث ال َوَسْعَدْيَؽ، َوالَخْقُر فِل َيَدْيَؽ، َفَقُؼقُل: َأْخرِْج َبْعَث ال

، َفِعـَْدُه َيِش  ـَ ـْ ُكؾ  َأْلٍػ ِتْسَعِؿ َئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعق ِغقُر، َوَتَضُع ُكؾ  َذاِت َحْؿٍؾ ِم قُ  الص 

ِ َشِديٌد  ـ  َطَذاَب الل
ِ ـ  َس ُسَؽ َرى َوَم  ُهْؿ ِبُسَؽ َرى، َوَلؽ َق ُلقا: َي  » «َحْؿَؾَف ، َوَتَرى ال

 ِ ـَ  َذلَِؽ الَقاِحُد؟َرُسقَل الل ـْ َيْلُجقق ل:  «، َوَأي  َج َوَمْلُجقَج َأبِْشُروا، َفنِن  ِمـُْؽْؿ َرُجاًل َوِم

فؿ  --وذكر الـبل  .(1)«َأْلًػ  صاف َة »يف أو َفَقُؿر  َأَواِئُؾُفْؿ َطَؾك ُبَحْقَرِة َصَبِري 

ًة َم ءٌ  ـتفؿ طظقؿة.ف ،(2)«َفَقْشَرُبقَن َم  ِفقَف ، َوَيُؿر  آِخُرُهْؿ َفَقُؼقُلقَن: َلَؼْد َك َن بَِفِذِه َمر   ػت

مـ ذكر قصة ذي الؼركقـ مـاسبتفا لؿؼصد  وملجقجمـ يلجقج  ما الػائدة  و

لسقرة ة هل الػتـ. ؟ا  الؿـاسب

لسقرة رون يف بداية ا لدجال؟ تذك مـ فضؾ السقرة  ،ما طالقتفا با ذكركا أكف 

                                                           

اري يف  (1) َج أخرجف البخ ق ُج َج، َوَمْل ُجق ِة َيْل اُب قِص  اِء ، َب اِديِث إَْكبَِق اب َأَح  (.3348)  ،كَِت

َعفُ  (2) ا َم اِل َوِصَػتِِف َوَم ج  لد  اُب ِذْكِر ا اَطِة،  َب لس  ـِ َوَأْشَراِط ا ْلِػَت اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر  (.2937) ،أ
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مـ ظ طشر آيات  لدجال. السببوفا، حػ  فتـة ا

 ،طؼب الدجال إذا خرج وصاف يف إرضيخرجقن ففمٓء يلجقج وملجقج 

تـة يلجقج وملجقج ركا مثاًل وحذ --ما ذكر لـا اهلل اكظر  لسقرة  :مـ ف ٕن ا

لذلؽ قال  ،تتؽؾؿ طـ الػتـ، وأن فتـفؿ طظقؿة  هذا  ،﴾ائ ائ ەئ﴿ بعدهاو

 الؿفؿ.هق 

لسقرة الذي ذكركا  هذه أيات مع مؼصد ا مـاسبة  لذلؽ  مـ الػتـ. هل و رار  الػ

لؼركقـ صؾبً  ي ا مـ ذ همٓء صؾبقا  ې ې ې ې ﴿ :--قال اهلل  ،سقليت أن او

 ڍ﴿ :يف سقرة إكبقاء --اهلل قال  .﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

إكبقاء  ،﴾ں ڻڻ  ل هذا مـ طالمات الؼقامة. لؽـ ذكر الـب .[96-97]

--، يعتؿر بعد ،صحقحكؿا يف ال لبقُت و كف سقحج ا يلجقج وملجقج.  أ

ؾؿ  يثفؿ يف صحقح مس اد أن قصتفؿ مشفقرة وحد  صقيؾ معروف لؿـ أر

 .(1)يرجع لؾؼصة

هنؿ سقػسدون بعد ذلؽ ،﴾ائ ائ ەئ﴿ :ققلف مـفؿ الػساد أو أ  ؟هؾ وقع 

 :العؾؿ ٕهؾ قٌالن

يسرققنقالق القٌل األًل: ؿ الػساد، فؽاكقا يـفبقن ويؼتؾقن و مـف  إلخ. ...ا وقع 

مستؼباًل  القٌل الجانُ: مـفؿ  سقؼع  مـفؿ، وإكؿا  . هذا قالقا بؾ الػساد لؿ يؼع 

                                                           

ابؼ. (1) در الس  الؿص
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ير  ؿة اهلل-رأي ابـ جر أهنؿ سقػسدون يف إرض، وفسادهؿ يف إرض  -طؾقف رح

 يؽقن يف آخر الزمان. 

ستػفام  ،﴾ڄ﴿ققلف:  يرآ ضقن طؾك ذي أن سقعرِ  ،بف العرض ادهـا 

لؼركقـ طرًض  ة َخْرًجا ،﴾ۇئ﴿ .ذا الؼركقـ أي يا ،﴾وئچ ﴿ :. قالاا   كؾؿ

 :قشاءتانفقفا 

ي ُجعاًل  ،﴾ۇئ﴿ :القشاءّ األًىل كقـ ،مؼاباًل  أ لؼر يا ذا ا يعـل  هؾ  ،يعـل ُأجرة. 

مرًة واحدةً  لقؽ  كدفعفا إ لؽ أجرًة  ؽؾػ  ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ كجعؾ  كؿ ي

لسد قـ  ؟بـاء ا قــا وب  .اهمٓء سد  كحـ كعطقؽ الؿال وتصـع ب

رة معؾقمة كمديفا  ،﴾اراًج َخ ﴿بإلػ  :القشاءّ الجانَْ يعـل أن كجعؾ لؽ أج

 لؽ كؾ سـة.

لثاكقة، الؼر اءة الػرق بقـ إولك وا اءة إولك أن الؿال دفعة واحدة، والؼر

يُ  لؿال  ة أن ا كق لثا  .دفع كؾ سـةا

إطؿال ،﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿ققلف:   .فقف جقاز أخذ الخراج وإجر طؾك 

كقـ ولق اتػؼ معفؿ ذفقجقز  ؽقن تؽؾػة السد تقال: ٓ بلس فؾق  :طؾك أخذ إجر الؼر

دفعقن كذا وك الؿال ذاكذا أو ت ةٍ ف ،مـ  معقـ  ،ال بلس. فؾق اتػؼ اثـان طؾك أجرِة طؿٍؾ 

لجقاز  .فإصؾ ا

ملجقج سدً  ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ ققلف: يلجقج و ي بقــا وبقـ  . اأ

قــا وبقـفؿ  :لؽـ السمال هـا ا قالقا ب ــا ايؼقلق ؿلولؿاذ  لعؾؿ: قال أهؾ ا ؟بقـفؿ وبق

ليت بقـؽؿ وبقـفؿ بعد ذلؽ سق ــا وبقـفؿ، و إضفار اطتـاء ذي الؼركقـ  ،يف تؼديؿ بق
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لئؽ الؼقم لقس يلجقج وملجقج، الؿفؿ طـده  ـده أو لئؽ الؼقم. فالؿفؿ ط بؿصالح أو

ًٓ  ،أن يرطك شمون همٓء الرطقة لف فقصـع بقـفؿ أو ا. فؼق ملجقج سًد  :وبقـ يلجقج و

ًما وح ،﴾ېئ﴿ ي رد هذا فقف أ لقؾ اجًزا. و طؾك الؿؾؽ أن يؼقم بؿصالح الرطقة د

يتفؿصالح إو لثغقر وحؿا مـ أمقالفؿ إذا احتاج. واستدل  ،ا بعض أهؾ ولق أن يلخذ 

هذه أية العؾؿ  السجقن، وحبس أهؾ طؾك اتخاذ  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿مـ 

لقإكف  :الػساد فقفا السجقن لحبس  :جعؾ بقـفؿ وبقـفؿ سًدا حاجًزا. فؼا فقف اتخاذ 

 أهؾ الػساد فقفا. 

 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ﴿

فقف ربل وأططاين  ،﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿: --قال اهلل  ـل  ـل الذي مؽ يع

الؿال  الؿؾؽ والعؾؿ والؼدرة والؼقة و لل مـ  الؿال الذي م ﴾ں﴿وبسط  ـ 

. وفقف 
ّ

كف طؾل قتف. وكذلؽ يف أكف  ،فائذّتعرضق يتعػػ طـ أمقال رط يـبغل لؾؿؾؽ أن 

تحدث بـعؿة اهلل  ﴾ىئ ىئ ىئ ی﴿ :ققلف إذا اضطر اإلكسان لذلؽ،  --جقاز ال

يـايف اإلخالص معطقفا. ،وأكف ٓ  لقفا أو  مق لك  ة إ لؽ إسداء الـعؿ يًضا فقف كذ  وأ

لذلؽ قال لـعؿ  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ :و يجحدون ا الؿؾقك  العادة والغالب أن  و

مـ الؿؾؽ والؼقة والسؾطان وكحق ذلؽ، لؽـ هذا هؿ ما غر  يويؽػرون هبا، و ـدهؿ  ط

لرجؾ كان رجاًل  لًحا ا لػضؾ إلك اهلل  ،صا يـسب ا ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ :--فدائًؿا 

ياه،  ،﴾ی ی كـل إ ي ستعطق لذ لؿال ا مـ ا ي خقٌر  كقفأ لذي أططا مـ الذي  فا ربل خقٌر 

لل. ققلف العؿؾ. طرض  ،﴾ی ی﴿ :ستؼدمقكف  أي برجال أققياء يحسـقن 

ـدهؿ لتل كاكت ط الؿال ففق مقجقد  ،طؾقفؿ فؼط الؿساطدة بالرجال وأٓت ا أما 

الجؿاطلطـ العؿؾ  لقؾ طؾك  فقف د هذا  قره يف ققام  ،ده. و لك غ اإلكسان يحتاج إ وأن 
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لطؿال إخصقًصا  ،إطؿال يستلثر اإلكسان دائؿً  ،ؿفؿةا فبعض  .بؽؾ شلء اوٓ 

دطقة إلك  سقؼقم بال لذي  لذي سقؼقم بؽؾ إطؿال، هق ا رة وأكف هق ا ـده فؽ لـاس ط ا

سقؼقم بؽؾ شلء--اهلل  يؼ القاحد ٓ، ا. ، هق الذي  لعؿؾ بروح الجؿاطة والػر

العؿؾ  إطؿال الؿمسسقة الـاجحة إٓ طؾك روح  لذلؽ ٓ تؼقم  هق الؿطؾقب. 

ًيا حصقـًا ٓ  ،﴾جئ حئ مئ ىئيئ﴿ :ققلف .الجؿاطل مـقًعا قق ي حاجًزا  أ

مـف. وسقليت بعد ذلؽ يف أ تطقع يلجقج وملجقج الخروج  سقصـع لفؿ يس يات كقػ 

 هذا الحاجز. 

 جب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىتيت ﴿

 ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخحخ

يْش  ،﴾جب حب خبمب﴿ :--قال اهلل  هـا إشؽالقد  وهق ألؿ يؼؾ  ،ؽؾ 

مـفؿ قِ  ،﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿لفؿ  صؾب  مـفؿ معطَ فؾؿاذا  يد أن يلخذها  لحد أكف  ع ا

ـده مال تل سقليت ؟ط مـفؿ ثؿـ الؼطع ال هذا يحتؿؾ أكف صؾب  العؾؿ:  ا لفؿ هب قال أهؾ 

يد.  ،، وققؾ: ٓ﴾جب حب خبمب﴿ لؿـاولة يعطقكف زبر الحد هـا ا فرق بقـ هـاك بؾ 

لؿـاولة العؿؾ ا رة طؾك  فع  ،وأخذ إج هبذه إشقاء وٓ تد ـل مؿؽـ أكت أن تليت  يع

لذي سلققم بف أكا. فلل  العؿؾ ا الؿـاولة التل هل الؿساطدةفـاك أجرة  خذ وأ فرق بقـ 

رة. فؿثاًل  ضروا يؼقل  إج يد ولفؿ أح لحديد مؼابؾ كلخذ أجرتـا لـ الحد تركقب ا

يد  لحد يدووكؼؾ ا مـفؿيؿ ل قففإلخ.  ...إذابة الحد  ققلف:. -- لخذها 

احد :زبر ،﴾حب خبمب﴿أططقين  ،﴾جب﴿ هبا قِ  هجؿع و لؿؼصقد  ع الحديد طَ زبرة. وا

لجبؾقـ  دفعفا بقـ ا سق صـعقن هبا؟  ىب يب جت حت ﴿الضخؿة العظقؿة. ماذا سق
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لجبؾ ،﴾خت مـ ا قتقـ  لجبؾقـ، أو ما بقـ الـاح وضع و .الصدفقـ ققؾ كاحقة ا

يد حارً  ،﴾مت ىتيت جث مث ىث يث﴿الحديد  هذا الحد ومـ شدة حرارتف  اأصبح 

هـا﴾حج مج﴿ :يف ققلف كار.احؿر حتك كلكف  يره ،  محذوف تؼد . «الـحاس» :كالم 

الؿػرتض قال:  ﴾حج مج﴿الذي هق بعده الؼطر  الؽالم  ير  آتقين قطًرا أفرغ »تؼد

هذا ودل الثاين طؾك إول. والؿؼصقد جاء بعد ذلؽ قطًرا حذف . لؽـ لؿا «طؾقف

لـحاس الؿذاب الحرفة كاكت كقػ تلمؾ سؿل هبذا آسؿ ٕكف يؼطر.  ،بالؼطر هق ا

ـد ذي الؼركقـ. لصـاطة ط كحاًسا  ﴾جخ﴿طؾقف  يعـل أصب   ،﴾جح مح﴿ ققلف: وا

لسد لؽ فاكتؿؾ ا ـقع.هذا أي  ،مذاًبا، ثؿ صـع بعد ذ  الحاجز الؿ

 ﴾مخ جس حس خس مس حص مص جضحض﴿

لػرق بقـ اْسَطاُطقا واْسَتَطاُطقا  ـذكره بعد ذلؽ. قالسقليت ا مخ جس ﴿ :س

لسد ﴾حس خس هذا ا يتسقروا   :أمؾس، وكذلؽ قالٕكف  :ما استطاطقا ،أن يعؾق و

لثؼب والخرق، أي لؿ يؼدروا طؾك خرق ؼْ الـ   ،﴾مس حص مص جضحض﴿ ب هق ا

مـ أسػؾف، ففؿ  تطقعقن أن يخرققه  يصعدوا وٓ يس يستطقعقن أن  مـ أسػؾف. ٓ  لردم  ا

لسد. هذا ا  محبقسقن يف 

لقف أن، مع اكتشاف  لسد هذا؟ وهؾ يؿؽـ أن يصؾ إ يـ ا قد يؼقل قائؾ: أ

تطقع أن كؼقل اهلل أ ؟..إلخ.و ..العؾؿ الحديث والطائرات و. ؽاكف وٓ كس طؾؿ بؿ

زم ٕصـافٕن بعض الـاس أن  .كج مـ ا . قال يلجقج وملجقج سؿاهؿ وهؿ صـػ 

لتخرّ  ...وأهنؿ كذا وكذا مـ ا هذا كؾف  لخ.  لك–هذا مـ طؾؿ اهلل و ،صإ ، ولقس -تعا

مؽتشػات  يث أن أن تطّ العؾؿ لقجقد  مـ طؾؿ الغقبالحد هذا   ،ؾع طؾك الؿؽان. 

يقم سقُ  هذاػلؽـ سقليت  لسدّ  تح   .ا
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: --قال اهلل 

اءة جعؾف  ،﴾ٺٿ ا»يف قر يذكره بعض  «َدك  سـشقر إلك ما  لقف بعد ذلؽ.  ـشقر إ س

لـاس طـ هذا ال هق ا صقـ و.سسد، وهؾ   .قادم إلخ يف درسٍ  ...و ..قر ال

هـا هل ورود إشؽال  ـدكا مسللة، و مخ ﴿: --قال اهلل  ،لؽـ يبؼك ط

هذا ال ،﴾جس حس خس يعتؾقا  أي ٓ  ،﴾مس حص مص جضحض﴿قر سأي 

تطقعقن حػره. فؽقػ أن كجؿع بقـ ه ذه أية وما جاء يف الصحقح مـ أن الـبل يس

--  :ـْ َرْدِم »قال ـْ َشرٍّ َقِد اْقَتَرَب، ُفتَِح اْلَقْقَم ِم ٓ  اللُ َوْيٌؾ لِْؾَعَرِب ِم ِ َٓ إَِلَف إ

ْبَف ِم، َوال تِل َتِؾقَف ..« َيْلُجقَج َوَمْلُجقَج ِمْثُؾ َهِذهِ  َؼ بِنِْصَبِعِف اإْلِ   ؟الحديث (1)« َوَحؾ 

مـ ردم يلجقج وملجقج. واهلل كقػ قال فُ  مس حص مص ﴿ :قال --تح 

 :ًدونيهذا الحديث  -رحؿفؿ اهلل-العؾؿاء وجف فؽقػ الجقاب؟  ﴾جضحض

لقس الػتح الحؼقؼليف قالقا الؿؼصقد  :الٌدى األًل إكؿا هق مـ  ،الحديث هـا 

لك أن أبقاب الػتـ والشر ستعارة، الؿؼصقد هبا  ،تحتور قد فُ باب اإلشارة إ هذه ا و

الؿثؾ هبا. رب   ض

تح مـ ردم يلجقج وملجقج فُ  يعـل فعاًل  ،قالقا هذا أمر محسقس :الجانُ الٌدى

بل  لـ  طؾك الحؼقؼة. --كؿا أشار ا

يف  :؟ قالقا﴾مس حص مص جضحض﴿ :صقب كقػ وأية تؼقل أية تؽقن 

ماضٍ  كؼبً . يعخرب  لف  ما استطاطقا  كقـ  لؼر ي ا لسد، وقت ذ فقؿا  ،اـل حال بـاء ا لؽـ 

العؾؿ يؼقل يُ  مذي وبعض أهؾ  لذلؽ جاء يف حديث طـد الرت مـؽر  نّ إستؼبؾ ٓ. و تـف  م

                                                           

ـِ َوَأْشرَ  (1) ْلِػَت اب ا ؿ يف كت جف مسؾ خر ـِ َوَفتْ أ ْلِػَت ْقتَِراِب ا اُب ا اَطِة ، َب لس  قَج اِط ا َج َوَمْلُج ُجق  (.2880) ،ِح َرْدِم َيْل
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قر  ،- (1)-كؿا قال ابـ كثقر  تك إذا بؼل طؾقفؿ شلء يس أكف كؾ يقم يحػرون ح

لسد كؿا كان.  كؽؿؾ غًدا. فقرجعقن فقرجع ا لقا  ققم الذي يلذن اهلل قا تك يف ال -ح

- ؾ إن شاء اهلل كؽؿ لقن غًدا  يؼق يحػرون ثؿ  لخروج  لققم  ،لفؿ با فقلتقن يف ا

يخرجقن.  الذي يؾقف ثؿ يحػرون و

مس حص مص ﴿وققلف  ﴾مخ جس حس خس﴿ :الجقاب أن يف ققلف

ـدكا قاطدة بالغ ؟اْسَتَطاُطقا ـ اْسَطاُطقاما الػرق بق ،﴾جضحض الؿبـك » ة تؼقلقط زيادة 

الؿعـك ادت بـقة الؽؾؿة يف الحروف ،«تدل طؾك زيادة  ـك هذا كؾؿا ز زاد الؿعـك  ،مع

لحروف ة اصطرب يف طدد ا ة اصرب كؽؾؿ مثال ذلؽ: هؾ كؾؿ طدد  ،الجقاب: ٓ ؟طؾقفا. 

مـ طدد حروف اصرب. ففؾ اصرب ثر  ـك اصطرب؟ ٓ حروف اصطرب أك اصطرب لفا  ،بؿع

ي ستدل طؾقف كؾؿة  لذ لؿعـك ا يعـل طدد حروف أكثر، إًذا فا ة،  لؽؾؿ مبـك ا يادة يف  ز

ـك الذي تدل طؾقف كؾؿة اصرب، ففـا كػس الطريؼة مـ الؿع ثر  ا  ،اصطرب أك اْسَطاُطق

ة. :واْسَتَطاُطقا لؽؾؿ مبـك ا يادة يف  ة اْسَتَطاُطقا ز  كؾؿ

دة الؿعـك يف ك اذً إ لف اْسَطاُطقا.فزيا ي يف قق لؿعـك الذ مـ ا ة اْسَتَطاُطقا أكثر   ؾؿ

مـ باب التػــ.  تقجقفف  لك أن  العؾؿاء أن يقجفقا ذلؽ، بعضفؿ ذهب إ حاول 

ؼال مر تسؾؼ السد  ﴾مخ جس حس خس﴿ :يف ققلف لؽـ أقرب ما يؿؽـ أن ي أن أ

مـ تحت. فؾذلؽ ج مـأسفؾ  مر حػر الـؼب   ،﴾مخ جس حس خس﴿ :اء بؼقلفأ

يتسؾؼقه ـل أن يعؾق طؾقف و لثؼب والخرق  ،يع لذي هق ا ٕسػؾ ا مـ ا بقـؿا الحػر 

َما اْسَتَطاُطقا لف َو لؽ جاء بؼق لك جفد وطؿؾ كبقر، فؾذلؽ  ،أصعب. فؾذ يعـل يحتاج إ

رهتا أياتبالطريؼ اخصقًص  ،﴾مس حص﴿ :طرب بؼقلف مثؾ زبر  ،ة والفقئة التل ذك

                                                           

 ط دار صقبة. ،(5/197) ،تػسقر ابـ كثقر (1)
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الؽريؿ. ...الحديد هذا مـ بقاكات الؼرآن   إلخ. 

لسقرة يات بؿؼصد ا هذه أ أن تربط  مـ ققلف ،دائًؿا حاول   :ولذلؽ يستـبط 

لسقرة الذي هق ا ﴾مخ جس حس خس مس حص مص جضحض﴿ لػرار بؿؼصد ا

ًٓ  :مـ الػتـ تـ  ﴾جئ حئ مئ ىئيئ﴿ ققلف: يف أو قـؽ وبقـ الػ أن تجعؾ ب

هذا أول شلء لػتـ حاجزً أن  ،حاجًزا،  ً  اتجعؾ بقـؽ وبقـ ا ً  اوحصـ لتسؾح  ،احصقـ وا

مـ الػتـ ،باإليؿان رار  دم الخقض يف الػتـ. ،والػ  وط

هذ ، والسد هذا كقػ يؽقن الذي بقـؽ وبقـ الػتـ اا سد  دائًؿا اجعؾ بقـؽ وبقـ 

لسد .يف الؼقة يد، كقػ صـعاكظر  ،تعفد أخذ ا زبر الحد جث مث ىث يث حج ﴿ جاء ب

ـك هبا ذتلمؾ  ،﴾مج جح مح جخحخ تل ب لسد، فلكت تبـل  والؼقة ال الؼركقـ ا

لذ لسد ا رار مـ ا لتسؾح بالعؾؿ، والػ الؼقة، باإليؿان وا ي بقـؽ وبقـ الػتـ بـػس 

لك اهلل  ،الػتـ، وطدم الخقض يف الػتـ ٕخذ --والؾجقء إ آطتصام بف، وا ، و

سباب تل تؼقيؽ يف الػرار  ...بإ سباب ال مـ إ هـؽ  يدور يف ذ ؿؽـ أن  إلخ. كؾ ما ي

لػفاافعؾ ،مـ الػتـ هؾ ا يستطقع أ تطقع الػتـ أن تعؾقك، فحقـئٍذ ٓ  لـ تس يعـل  ،تـ و

مـ جؿقع  تطقع أن تلتقؽ  ٓ طـ يؿقـؽ وٓ  الجفات،تظفر طؾقؽ وتغؾبؽ، وٓ تس

هذه إشقاء بؿؼصد  مثؾ  مـ تحتؽ، فدائًؿا اربط  لؽ وٓ مـ فققؽ وٓ  طـ شؿا

لسقرة.  ا

 

* * * 
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  الحادي والعشرونلذرس ا
 (76-154)     

ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ﴿

ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

ڍ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڄڃ

گ گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ڳ ڳڳ
﮴  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿

الؼائؾ هـا هق ذو الؼركقـ، وققؾ يف  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿: --يف ققلف 

محذوف تؼديره لسد واستقى واستحؽؿ» :الؽالم  طؾك أن يؽقن  .«فؾؿا أكؿؾ بـاء ا

فقؽقن ﴾جئ حئ مئ ىئيئ﴿يف ققلف:  اسؿ اإلشارة يعقد طؾك الردم ڄ ﴿، 

هذا الردم  ،﴾ڄ اسؿ اإلشارة يعقد طؾك التؿؽقـ يف إوققؾ  .﴾ٻ ٻ ٻپ﴿أي  ن 

 .﴾ٻ ٻ ٻپ﴿أي هذا التؿؽقـ  ،﴾ڄ ڄ﴿ ،﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ققلف: 

يظفر  لذي  ـد اهلل-وا العؾؿ ط لسد، فؾؿا  -و لردم أي ا اسؿ اإلشارة يعقد طؾك ا أن 
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أي رحؿة مـ ربل بالـاس حقث  ،﴾ٻ ٻ ٻپ﴿: هذا اكتؿؾ بـاء السد قال اكتؿالف

د يلجقج وملجقج. لصعب لبـاء هذا السد الؿحؽؿ ودفع طـفؿ فسا  يسر لفؿ ا

كبقاء  ،﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿لف: يف قق هؽذا دائًؿا إ مـ باب شؽر الـعؿ. و هذا 

معطقفا لك  ة إ لـعؿ ُيسدون ا لحقن  لصا اف بـعؿ اهلل  .وا لـعؿ  --آطرت مـ شؽر ا

هذه  .وهق أحد أركاهنا ة جًدا فائذّو هذا  ،مفؿ يـ لفذه الـعؿ الؼائؾقـ:  الجاحد بعؽس 

فإكبقاء والصالحقن  إلخ.ا طـ كابر ... أوتقتف بؽسبل، ورثتف كابرً لل، مـ طـدي، أكا 

دة التقاضع يف  . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿ ،ش

هذا أي  ،﴾پ پ پ ڀ﴿قال:  مـ وراء  ملجقج  يلجقج و لخروج  ي َوّقَتُف  لذ ا

لردم مدكقكً هذا الردم سدً  --أي جعؾ اهلل  ،﴾ڀ ڀڀ﴿ ،ا يً ا  مستق ًما  مفدو ا ا 

ُمسق    بإرض. ىو

لقلجقج وملجقج  --اهلل جعؾ  ؿـ فلساطة، اب ارتقٓهذا الخروج 

ى خروج يلجقج وملجقج الؽرب  . طالماهتا 

بؼ أن أشركا  لصقـ أوس كف سقر ا لققم: وأ لسد ا مؽان ا لـاس يف وجقد  َص ا ن َتَخر 

هذه  لعظقؿ، وأن  ضفؿ ا فسدوا، وبع قد خرجقا وأ لصقـ أكػسفؿ، وأهنؿ  إمة هل ا

كحق ذلؽ، كؾ هذا  ة و مراض وإوبئ مـ قبقؾ إ هؿ  ملجقج  يلجقج و ل أن  تلو 

صريحة. ة ال صحقح ة ال  مخالػ لألدل

يـ مؽان السد؟ العؾؿ طـد اهلل  ما ُذِكروا  .--فل ملجقج؟  يلجقج و هؿ  مـ 

 يف الحديث.

 َأن   ،جاء يف صػاهتؿ حديث
ِ
َقْقًم  ُوُجقُهُفْؿ » َقاَل: --َرُسقَل اهلل
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 .(1)«َك ْلَؿَج ن  اْلُؿْطَرَقةِ 

أما ما يؼال إن يف أشؽالفؿ صغر، وأهنؿ يؾتحػقن إحدى آذاهنؿ ويػرتشقن 

لقؾ لقس لف د لك ذلؽ مؿا  لتخرص بالغقب، وقد جعؾ  ،إخرى، وما إ مـ ا يعترب  هذا 

السقرة يف  --اهلل  يـ تجدون  .هذه إشقاءمثؾ الحديث طـ لـا قاطدة يف بداية  أ

ة أصحاب الؽفػ يف ققلف:  ٔيات التل يف قص ک ک ک ک گ ﴿هذه الؼاطدة؟ يف ا

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ وققلف: ،﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

 .لخإ... ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿وققلف:  ﴾ڑڑ

هـا:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ ﴿كؾ ما يؿؽـ أن يؼال يف الؼصص السابؼة، يؼال 

 .﴾پ ڀ

يُ قد يؼقل قائؾ: يؿؽـ أ مثاًل بالطائرات وغقرها وكحق ذلؽ، َش ؽتَ ن أن  ػقا 

هذا ٓ يؿؽـ :كؼقل هذا مـ إشقاء التل أخػاها اهلل  :ٓ،  لؿا : فؿثاًل --ٕن 

التقف لبـطؾك  -- كتب اهلل ائقؾ   سر إرض ،إ تقفقن يف  ػس  ،كاكقا ي وهؿ يف ك

الؿساحة، ففذاقإرض، أربع مـ تؾؽ  ستطاطقا أن يخرجقا  سـة ما ا شقاء  ـ  مـ إ

لتل أخػاها اهلل  لدجال .--ا يتعؾؼ بالؿسقح ا أيـ هق أن؟  ،وققلقا مثؾفا فقؿا 

رة التل هق فقفا يـ الجزي إمقر الغقبقة ...أ مـ  هذه  ل إن  ؿا يؼا  ،﴾ڀ ڀڀ﴿ .إلخ، ك

يً  مستق ي مدكقًكا   --ن وطد اهلل أي كا ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿ ا بإرض.أ

مـ وطقده  قر ذلؽ  ًا ٓ  --بخروج يلجقج وملجقج يف آخر الزمان، وغ كائـ

 .[111]التقبة: ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿ .محالة
                                                           

لر   (1) ُجُؾ بَِؼْبِر ا لر  ك َيُؿر  ا َحت  اَطُة  قُم الس  َتُؼ  َٓ اُب  اَطِة، َب لس  ـِ َوَأْشَراِط ا ْلِػَت اب ا ؿ يف كت ؾ جف مس خر ُجِؾ، أ

اَلءِ  ـَ اْلَب
ِ ِت م ْلَؿق  اَن ا قَن َمَؽ  (.2912) ،َفَقَتَؿـ ك َأْن َيُؽ
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 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿

لك أي شلء  ،﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿بعد ذلؽ:  --قال اهلل  إ

لضؿقر يف ققلف:  العؾؿ قٌالن ؟﴾ٿ ٿ ٿ﴿يعقد ا يـ الؼقلقـ  ،ٕهؾ  وطؾك هذ

قر معـك أية:  يؽقن تغق

ير أية القٌل األًل: فقؽقن تؼد وتركـا بعض » :هؿ يلجقج وملجقج أكػسفؿ، 

لسدوهذا يؽقن يقم  .«يلجقج وملجقج يؿقج يف بعض ٿ ٹ ﴿ ،اكؼضاء أمر ا

هذا تقجقف.بيعـل يختؾط بعضفؿ  ،﴾ٹ ٹ ٹڤ رهتؿ  لؽث كـا  :وتقجقف ثانٍ  بعض  ي تر أ

يؽقن حقـئذٍ  لـاس، و يختؾطقن با ملجقج  يلجقج و يخرج   يقم الؼقامة. يقم 

جؿقع الخؾؼ بؿا فقفؿ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿ القٌل الجانُ:

يؿقجقن  ،يلجقج وملجقج والجـ واإلكس وكحق ذلؽ، وذلؽ يؽقن يقم الؼقامة

ٱ ٻ ٻ ﴿: --كؿا قال اهلل  ،بعضبحقارى ويختؾط بعضفؿ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀٻٻ پ پ پ پ ڀ

قير: ،﴾ٿٺ ٿ ٿ﴿ ،[2-1]الحج: ،﴾ٿ لتؽ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿، [5]ا

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

عام: ،﴾ژژ 3]إك معـك أية. .[8 يـ الؼقلقـ يؽقن   فعؾك هذ

معـاه آختالط وآضطراب ،﴾ٹ ٹ ٹڤ﴿ققلف:  دة  وتلمؾ .الؿقج  يف مػر

لتقجقف الثاين، وطِ  ة طؾك ا م لؼقا يقم ا هقال  هل تدل طؾك شدة أ الفقلظَ يؿقج و  ؿ 

مـ والسالمة. --كسلل اهلل  .والؿققػ  إ
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 :قال بعض أهؾ العؾؿ ،﴾ڤ﴿يف ققلف: 

هـا لـػخة  مـ قبقرهؿ، وهل الـػخة الثاكقة،  ا لـاس  ـد ققام ا الـػخة إولك ط

لصحقح أهنا ثالث كػخات كؿا ذكر ذلؽ ابـ كثقر  -طؾك خالف يف طدد الـػخات، وا

- قره  .(1)يف تػس

كقة، قال: الؿفؿ أن الـػخ لـػخة الثا لؿراد هبا ا هـا ا الصقر هق  ،﴾ېئ ېئىئ﴿ة 

يُ  ي  لؼرن الذ فقف،ا سرافقؾ  ـػخ  فقف إ بد ،--يـػخ  جاء يف حديث ط اهلل بـ  كؿا 

الـبل  --طؿرو  رهؿا، جاء يف الحديث أن  ـد أحؿد وأبل داود وغق -ط

-  :قكَ »قال َؼَؿ اْلَؼْرَن، َوَحـَك َجبَْفَتُف ِر َقِد اْلتَ ْقَػ َأْكَعُؿ َوَص ِحُ  الص 

َمِئٍذ؟ َقاَل: ،«َيـَْتظُِر َمَتك ُيْمَمُر َأْن َيـُْػَخ؟ َيْق َكُؼقُل  َفَؿا   ،
ِ
َيا َرُسقَل اهلل ُققُلقا: » َقاَل: ُقْؾـَا: 

 .(2)«َحْسُبـَ  اللُ َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ 

اإلكس والجـ﴾ڦ﴿قال:  هذا الجؿع يشؿؾ:  والؿالئؽة والقحقش  ، و

الخالئؼ ، لؾػصؾ بقـ  الؿحشر لك أرض  فؿ يساققن إ لدواب، كؾ قال:  .وجؿقع ا

لؿاذا قال جؿعً سقليت ، ﴾ڦ﴿  ا؟ بعد ذلؽ 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿

أضفركا وأبرزكا جفـؿ  ،﴾ڦ ڄ﴿قال:   .﴾ڄ ڄ ڄڃ﴿أي 

يـ يف ققلف: فؾؿاذا أب فر ازطات: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿رزت جفـؿ لؾؽا 3]الـ 6] .  

                                                           

تػسقر ابـ كثقر (1)  هـ.1420 ،دار صقبة( ط 5/199) ،اكظر: 

َحْس أخرجف ابـ حبان يف صحقحف يف  (2) قَل:  قِر َأْن َيُؼ لص  لـ ْػَخ فِل ا َظَر ا ـِ اْكَت لَِؿ َْمِر  ْٕ ار، ِذْكُر ا َْذَك ْٕ اب ا بُـَا َب

َقكِقُؾ  َؿ اْل ِْع  (.1079) ،«الصحقحة»صحقح  --قال إلباين  .(823) ،اهلُل َوك
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العؾؿ: عجقؾ لؾعذاب لفؿ،  قال أهؾ  فقف ت لفؿ  وهذا  يادة يف ا لحزن ز كعقذ  -وا

مـ الخذٓن يدخؾقها -باهلل  ولؿ  لقفا بعد  يصؾقا إ ڄ ﴿قال:  ؟!فؽقػ وهؿ لؿ 

لالم» ،﴾ڄ ڄڃ ـك  «ا يـ، ققؾ: بؿع فر دير  «طؾك»يف ققلف لؾؽا فقصبح تؼ

يـ طرًضا» :أية لؽافر مئذ طؾك ا يق قد الػعؾقـ «وطرضـا جفـؿ   -جؿعـاهؿ)، وتلك

رضـا( ا بال ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ ﴾ڦ ڦڦ﴿ ط ؿصدر جؿًع

لسبب ؼة  ،وطرًضا  لعرض حؼقؼل لقس بؿجاز، فقجؿعقن حؼق وهق أن هذا الجؿع وا

جفـؿ طرًضا حؼقؼًقا لؽافرون طؾك  يعرض ا كؽّ لؽـ  .و ؿاذا  اذا ل ؿ ل ر جؿًعا وطرًضا؟ 

تـؽقر يف جؿع  ؟﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ ،﴾ڦ ڦڦ﴿قال:  ال

ع  .لؾتفقيؾ ﴾ٿ﴿و ﴾ڦڦ﴿ الؿاضل مع أن الجؿ ثؿ لؿاذا جاء بالػعؾ 

سقليت؟ لؿاذا قال:  لعرض  و سـجؿعفؿ؟ و ﴾ڦ﴿وا اب: لؿ يؼؾ فقجؿعفؿ أ الجق

الؿاضل مقضع الؿضارع يف الؼرآنأن  لتعبقر بالػعؾ  ـل  كؾف ا بقف طؾك وققع أيع كف تـ

لـحؾ: ا مثاًل يف سقرة ا  ،[1]الـحؾ: ،﴾ڈ ڈ ژ﴿لشلء وتحؼؼ وققطف فعاًل، كؼقلف 

ة بعد م لؼقا لؿ تلِت ا لقؾ طؾك تحؼ   .و هذا د -ؼ القققع وأكف واقع ٓ محالة، قال لؽـ 

- :﴿لقب ،﴾ڃ ڃ ڃ چ چ الؿقصقل:  قـ ما هق إمر الذي جاء بآسؿ 

لك ذلؽ العؾؿ: قال . حداهؿ إ الؿجازية: يعـل أن الغطاء قد  «يف»أهؾ  فقة  هـا لؾظر

لهنا محقية لؾغطاء مـ أطقـفؿ، بحقث ك مغطاة  ،﴾چ چ﴿ تؿؽـ  أي كاكت أطقـفؿ 

قد اهلل  ت الؼرآن وتقح ـتف آيا لـظر فقؿا تضؿ ًٓ  كان سبب .--طـ ا و لغطاء أ هذا ا

لخت صرون الحؼ، وهذا ا يب تؿ طؾك قؾقهبؿ أصبحقا بعد ذلؽ ٓ  ؿ طؾك الؼؾب، فؾؿا خ

معـا يف  معـا و ،﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ﴿ ققلف:مر  سقؿر 

هبذه أية تدل طؾك ذلؽ ،يف السؿع كذلؽ هـا جاء  لسقرة و ڇ ڇ ﴿ ، ققلف:يف كػس ا

تطقعقن السؿع بسبب طجزهؿ أو صؿؿفؿ؟  ،﴾ڇ ڇڍ هؾ الؼقل ٓ يس
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ة  هذه أي  :تٌدَوانلؾعؾؿاء يف 

لحؼ سؿاعَ  التٌدَى األًل: يسؿعقا ا يستطقعقن أن  يسؿعقن  أهنؿ ٓ  هؿ  مـتػٍع، 

شت لؽـ سؿاعَ  مـفؿ ٓ ر، وكذلؽ ٓ يبصروآكتػاع ٓ يؼع   الحؼ  نغالفؿ بالؽػ

 .مفتدٍ  إبصارَ 

دم آستطاطة يف ققلف:  التٌدَى الجانُ: ن ط إكؿا  ﴾ڇ ڇ ڇڍ﴿قالق إ

صرهؿ  -- هق لؾختؿ الذي ختؿ اهلل طؾك ب ك سؿعفؿ، وجعؾ  طؾك قؾقهبؿ، وطؾ

رة:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿غشاوة، كؿا قال يف سقرة البؼ

فقف  .[7-6]البؼرة: ،﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ڀڀ هذا  و

لقؾ طؾك أن اإلكس اءه أن يختؿ ان إذا تـؽّ د فنن جز ر صريؼ الحؼ، وأطرض طـ الحؼ، 

هذه:  -- قال اهلل ،طؾك قؾبف -- اهلل لسقرة  ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿يف ا

 . ﴾ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ

هـا  تك وإن خالػ الحؼ هقاه وما  :فائذّو يخضع لؾحؼ، ح اإلكسان  هل أن  و

يقف    ٓ لؿتؽرب  كػسف، فا ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: -- ؼ، قال اهللتشتفل 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

گ گ گ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 .[146]إطراف: ،﴾ڳ

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

 ﴾ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ

هـا ،﴾ڍ ڌ ڌ﴿: --قال اهلل   .إلكؽار والتقبقخل آستػفام 
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هر يف ققلف ير أية ﴾ٻ ٻ﴿ :لؿاذا جاء بآسؿ الظا ـَا» :مع أن تؼد  َوَطَرْض

َمِئذٍ  َيْق ـَ َطْرًضا  َجَفـ َؿ  ي يتخذوا طباديلِْؾَؽافِِر بقا أن   قال أهؾ العؾؿ:  ؟«أفحس

ـقعفؿ  ڎ ﴿ :ققلفيف هذا فقف زيادة يف إضفار التقبقخ لفؿ، ففق يـؽر طؾقفؿ ص

بدوهؿ وهؿ غقر راضقـ:  ﴾ائ﴿والؿؼصقد بؼقلف:  .﴾ڎ ڈ الذيـ ط

بد الؿسقح بـ مريؿ، وكؿـ بد إكبقاء وغقرهؿ مـ  كؿـ ط بد الؿالئؽة، وكؿـ ط ط

مـ دون اهلل  يدطقهنؿ  هؿ أرباًبا  يـ جعؾق لحقـ، الذ لصا يستغقثقن هبؿ --ا  .و

قرهؿ لصالحقـ مـ الؿالئؽة وغ بقاء وا هذا يف حؼ إك نذا كان  قرهؿ مؿـ  ،ف فؽقػ بغ

قـ وكحق ذلؽ لشقاص إصـام أو اتخذ ا   ؟!اتخذ 

محذوف ،﴾ڈ ژ ژڑ﴿يف ققلف:  الؽالم  ير العؾؿاء اختؾػ ،ققؾ يف   هيف تؼد

 :قٌلنيطؾك 

الؽالم :القٌل األًل ير  تخذوا طبادي مـ »قالقا:  ،تؼد يـ كػروا أن ي أفحسب الذ

لقاء مـ  لعباد أو لقاء وٓ أغضب طؾقفؿ وٓ أطاقبفؿ يف اتخاذهؿ ٕولئؽ ا  دوين أو

 .«دون اهلل

ـقهنؿ، كال لقس إمر كذلؽ: بؾ يعـل أربابً  الجانُ: القٌل ـصروهنؿ ويعق ا ي

كقن أطداءً  مـفؿ سقؽق ؤون  يترب مريؿ:  --قال اهلل  .لفؿ و ڄ ڄ ﴿يف سقرة 

 ﴾ڍچچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ؿ: ، ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ں ڻ﴿: --وقال اهلل ، [82-81]مري

ٱ ﴿: --وقال اهلل ، [166]البؼرة: ،﴾ہ ہ ہ ھھ

ڀ ڀ ٺ ٺ  ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 .وهؽذا .[41-40]سبل: ،﴾ڤٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ
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هقلكا ،﴾ڑ ک ک﴿ ققلف: لك ضؿقر  ﴾ۀ﴿ :سـاد ققلفإويف  ،أي  إ

العؾؿ قال ،«اك»الجاللة  -فنن اهلل  :دخال الرطب يف قؾقب الؿشركقـإيؾ ولؾتفق أهؾ 

- ا لفؿ، سقؽقن طذاهبؿ طذاًبا شديًد ي أطد جفـؿ  هق الذ لعزيز  ي ا لؼق قال اهلل  .ا

--: ﴿هر مع أن  ،﴾يئ﴿يف ققلف:  ﴾ڀ ڀ لؿاذا جاء بآسؿ الظا

ير أية ـَ َكَػرُ » :تؼد ي ِذ ل  كا جفـؿ َأَفَحِسَب ا كا أطتد كِل َأْولَِقاَء إ ـْ ُدو
ِ ِخُذوا ِطَباِدي م ت  َي وا َأْن 

 ًٓ كز مـ باب ؟ «لفؿ  مـ باب الذم لفؿ، وكذلؽ  العؾؿ: هذا  شعارهؿ بلن إقال أهؾ 

أن جفـؿ خاصة هبؿ لجفـؿ كان بسبب كػرهؿ، و قز والتفقئة  لتجف فزت ُج  ،ذلؽ ا

هُ  لذي يراد بف ما  ،﴾ڱ﴿ققلف:  .-والعقاذ باهلل-قئت لفؿ و العرب هق ا لـزل يف لغة  ا

ضقػ يف ققلف:  -رحؿفؿ اهلل-اختؾػ العؾؿاء  ،الؽرامة وكحق ذلؽ. وهـا مـ يعد لؾ

 :قٌلني طؾك ،﴾ڱ﴿

ًٓ  ﴾ڱ﴿ القٌل األًل: ًٓ يـزلقن هبا ،بؿعـك مـز ـ مـز  .أي إكا أطتدكا جفـؿ لؾؽافري

ضقافة أنّ  ،﴾ڱ﴿ جانُ:القٌل ال ـزل هـا ما يعد لؾ أطد  --فؽلن اهلل  ،ال

هذه ضقافة لفؿ، ففؿ يعطقهنا كالضقافة تبؽقت ،جفـؿ  لتفؽؿ وال وكال  .وهذا مـ باب ا

ـققـ صحقح مـ باب الضقافة أنّ  ،الؿع مـزل لفؿ، وأطدت لفؿ   .جفـؿ 

 ﴾گ گ گ ڳ ڳڳ﴿

بل﴾گ﴿: --اهلل  قال  .أي قؾ يا محؿد ،-- ، الخطاب لؾـ

:  ؟لؿـ  قال بعض أهؾ العؾؿ

يـ سبؼ ذِ  أن لذ لقـ بالباصؾ ا لؿجاد لفمٓء ا لخطاب  طـفؿ  --ر اهلل كْ ا

گ گ ﴿فؼال قؾ لفؿ:  ،﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿قال: 
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لـاس جؿقعً و ،﴾ڳ ڳڳ لؽ ا لخطاب كذ ؿؾ ا مٓء  :ايش أي قؾ يا محؿد لف

لؾـاس جؿقعً  مَ  :او كبل  لؽؿ  ًٓ هؾ أبقـ  با قن و فؿ تؽ ل يعؿؾقن وأطؿا لذيـ  هؿ ا مـ  .ـ 

ًٓ  ،﴾ڳ ڳڳ﴿: --ققلف همٓء؟ وٓحظ  ة أطؿا ؟ لؿاذا جؿع كؾؿ

بئؽؿ بإخسريـ طؿاًل »يؼؾ: لؿ لؿاذا  العؾؿ؟ «قؾ هؾ كـ  :قال أهؾ 

مختؾػةـّلؿ يـ  فر الؽا بد الؿالئؽة ،ا كاكت أطؿال  مـ يعبد  ،مـفؿ مـ يع مـفؿ  و

ـجقم الؿؼبقريـ، ، ال يعبد  مـ  مـفؿ  بقاء، و يعبد إك مـ  مـفؿ  يعبد الجـ، و مـفؿ مـ  و

بد ا مـ يع مـفؿ  ًٓ أجؿع التؿققز الذي هق : صـام وكحق ذلؽٕو ، فؽؾؿة أطؿآ: طؿا

 معـك ذلؽ  ،﴾گ گ گ ڳ ڳڳ﴿فؼال: ؿعفا ، فجازً قتعرب تؿق

.  أهنؿ يعؿؾقن

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿

كْ ﴿ؼال: ف ،صػتفؿ --بقـ اهلل  لد  ْلَحَقاِة ا ـَ َضؾ  َسْعُقُفْؿ فِل ا ي ِذ ل  يعـل  ،﴾َقاا

كقا  يسعقن لحقاة الد بقداهتؿ، و يعؿؾقنيف ا لعبادات، يتؼربقن إلك مع يجتفدون يف ا

يذبحقن لفؿ  ُهْؿ ﴿قال: . إلخ ...يـذرون لفؿويؾقذون هبؿ، يؾجمون إلقفؿ،  َو

ُيْحِسـُقَن ُصـًْعا ُفْؿ  ك  يدخؾ إهذه أية و ،﴾َيْحَسُبقَن َأ يـ، لؽـ  فر ن كاكت يف حؼ الؽا

ك غقر هدً فقفا  يعؿؾ طؾ مـ كان  صقرة، فقدخؾ كؾ  مـ طبد اهلل فقفا ى وطؾك غقر ب كؾ 

--  ًيحسـ صـع كف  يحسب أ هق  ة، و لؿرضق يؼة ا لطر فقفؿ  ،اطؾك غقر ا فقدخؾ 

لضالل  أهؾ بدع وأهؾ ا لذلؽ  -والعقاذ باهلل-ال بل قال و لـ  : --ا

ـْ َأْحَدَث » ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َلْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَك  »، (1)«فِل َأْمِرَك  َهَذا َم  َلْقَس ِمـُْف َفُفَق َردٌّ  َم  َم

                                                           

اِب أخرجف مسؾؿ يف  (1) قرِ  كَِت ُُم ْٕ اِت ا َث ْلَباصَِؾِة، َوَرد  ُمْحَد اِم ا َْحَؽ ْٕ ِض ا اُب َكْؼ َْقِضَقِة، َب ْٕ  (.1718) ،ا

https://equran.me/tafseer-2244-18.html
https://equran.me/tafseer-2244-18.html
https://equran.me/tafseer-2244-18.html
https://equran.me/tafseer-2244-18.html
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يعؿؾقن. (1)«َفُفَق َردٌّ  لك– وقال .يعـل مردوٌد طؾقف، ففؿ  ٿ ٿ ٹ ﴿: -تعا

اشقة: ،﴾ڤ ڦڦ ٹ ڤ ڤڤ ٹٹ هذه أية مـ . [3-1]الغ و

اإلكسان تل يػزع مـفا  سـة  :أطظؿ أيات ال ستقـ  ـل طؿره  أو فؿا بالؽ بنكسان يػ

ًٓ  ،سبعقـ سـة يؼدم أطؿا كف  يظـ أ يُ  ،صالحة و لؿا  لؽ  بعد ذ  --دم طؾك اهلل ؼْ ثؿ 

مـثقرً  هباًء   ،﴾چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿، ايجعؾفا اهلل 

ان: ق هلل- .[23]الػر ڑ ک ک ک ﴿: --قال اهلل  ،مخقػةأية ففذه  .-فـعقذ با

: --وقال اهلل ، [8]فاصر: ،﴾ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ

لذلؽ  .[14]محؿد: ،﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿ و

العؾؿأقال   :هؾ 

ة خقرٌ  آقتصادُ  لسـ بدطة. يف ا ًٓ  مـ اإلكثار يف ال قرة  يعـل كقكؽ تعؿؾ أطؿا يس

مـ أن تجؿع مـ  ،اا ٓ مبتدطً متبعً  --قؾقؾة طؾك سـة الـبل و خقر 

اإل إطؿال التل تظـ أهنا صالحة وهل باصؾة يف أساسفا. كقكقا و خقةاحذروا أيفا 

لسـةو بتدطقـ،متبعقـ ٓ م لقؾ، اوا دائؿً تحر  ولزمقها ا ،طؾقؽؿ با سللقا هؾ فعؾف ا الد

بف  ؟--الـبل  لقؾ طؾك و ؟-رضقان اهلل طؾقفؿ-هؾ فعؾف أصحا ما الد

ك اهلل  ؟ذلؽ اء السبقؾ. --فـسلل اهلل  .--حتك تربأ إل  أن يفديـا سق

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳

قد: لقبقـ لفؿ  ،﴾ۀ ﴿: --قال اهلل  لبع ن ما ارتؽبقه أباسؿ اإلشارة ا

                                                           

ابؼ. (1) در الس  الؿص
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ہ ہ ہ  ﴿يف ققلف:  ،﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ .اطظقؿ جد  شلء 

لؽريؿ ،﴾ہ  ت الؼرآن ا تل تدل طؾك  أي جحدوا آيا الؽقكقة ال وكذلؽ أيات 

تبف  إليؿانوجقب ا مالئؽتف وك لباصؾ وأطرضقا إ...رسؾفوباهلل و فجادلقا فقفا با لخ، 

ي  ،﴾ھ  ﴿. ققلف: طـفا لبعثأ هذ ،با لتل جاءت هبا السقرة هو ات ا اإلشار  ،مـ أهؿ 

لبعث ابتداءً  ير طؼقدة ا لبعثكاكقا يـؽرو ن كػار قريشنف ،يف تؼر فالحظ أن قضقة  .ن ا

رد طؾك البعث لقفا ال لسقرةيف  مشاٌر إ مثاًل ، جؿقع ا ـل خذ  ضقة آستدٓل با يع لبعث ق

 ڀپ پ پ ڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: قال ،مر السديـ يف يلجقج وملجقجأيف 

لقؾ طؾك  ففذا ،﴾ڤ ڤ ڤ  ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ د

لبعث وإشارة لؾبعث، فؽلكؿا يؼال لذي جؿع يلجقج وملجقج وجعؾفؿ بقـ  :ا ا

الخالئؼ يقم الؼقامة وهؽذا. لسديـ قادر طؾك أن يجؿع  السقرة  ا وإٓ لق تدبرتؿ 

تطقع طجقب ستجدون أشقاءَ  هذه الؿدارسة، أة لؽـ ٓ كس كؿر طؾك كؾ شلء يف  ن 

تحتاج مـؽؿ بعد  لسقرة أف هذه ا قا  قدوهاأن ن تحػظ ؼػقن معفا.و، ادبروهتتو، تع   ت

غقر طؾك  ًٓ لؽـ أطؿا ، طؿؾقاأي هؿ فعاًل  ﴾ھ ھ﴿: --قال اهلل 

إطؿال، ى فتحْ هدً   ،﴾چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿بط 

قان  .[23:]الػر

هبذه يالؿػسر خالف بقـ ،﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳﴿يف ققلف:  ـ يف الؿراد 

 ٌلني:قطؾك  ،أية

وهمٓء  الؿقزان بالطاطة والتل تقزن الحسـات والسقئات،إكؿا يثؼؾ : القٌل األًل

 ،وٕن الذي يقزن هق الشلء الثؼقؾ الثؿقـ .الؽػار ٓ صاطة لفؿ فحقـئذ ٓ يؼام لفؿ وزن

ـّ أصحاهبا أهنا صالحة لقست كذلؽ فؾقستإطؿال ففذه   ثؿقـة. التل ض
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لفؿ قدرً  القٌل الجانُ: كؼقؿ  يعتد هبؿ وٓ  ةً ٓ  مـزل وإٓ فسققضع الؿقزان،  ،ا وٓ 

لف كِ  .مقزان حؼقؼل   ػتان

الؿقزان ثالثة أشقاء: لذي يقزن يف  صحقح أن ا السقئات  ال هذه -الحسـات و

إطؿال -إطؿال لـاس أكػسفؿ، تقزن أصحاب   . ا

 -- ـ مسعقدلؾصحابة لؿا رقك اب --الـبل قال لذلؽ 

فرأوا دقة ساققف فضحؽقا لـخؾة  ِة َس َقْقِف، َوال ِذي َكْػِسل بِقَِدِه » :ا ـْ ِدق  َم  ُيْضِحُؽُؽْؿ ِم

ـْ ُأُحدٍ  ُفَؿ  َأْثَؼُؾ فِل اْلِؿقَزاِن ِم العؿؾ .(1)«إِك  بد ،فققزن  الع ئػ  ،ويقزن  حا وتقزن ص

ڤ ڤ ڦ ڦ  ڤ ڤ ﴿: --الؽتب. قال اهلل وتقزن إطؿال، 

چ ڇ  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄڦ ڦ ڄ

 ېئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿وقال:  ،[47:]إكبقاء ،﴾ڇڇ

قن: ،﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ممـ  .[103-102]الؿ

 ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿

اسؿ اإلشارة  ،﴾﮴﴿ ققلف:  أقٌال:طؾك  «ذلؽ»اختؾػ الؿػسرون يف طقد 

 .--ؾك ما تؼدم مـ وطقدهؿ، القطقد الذي ساقف اهلل طيعقد قالقا  القٌل األًل:

ؾك شلء مؼدر يف الذهـ، يدل طؾقف السقاق والؽالم طيعقد قالقا  القٌل الجانُ:

لذلؽ اختؾػ الؿػسرون  .«جزاؤهؿ جفـؿ ر والشلن ذلؽأي إم» :وتؼديره ،الذي سقليت

                                                           

اِب حف يف أخرجف ابـ حبان يف صحق (1) اِرِه  كَِت ِْخَب َطَػك  ملسو هيلع هللا ىلصإ ْلُؿْص َتْؿثِقِؾ ا اَبِة، ِذْكُر  َح لص  قِِب ا ـْ َمـَا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َط

قٍد  ـِ َمْسُع اِت اْب اَط  ،«الصحقحة» -حسـ صحقح  --قال إلباين  .-، (7069)-َص

(3192.) 
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ذلؽ هـا مبتدأ أول،  أنّ  -واهلل أطؾؿ-يف إطراب هذه الجؿؾة اختالًفا كثقًرا، والذي يظفر 

خرب لؾؿبتدأ  ﴾ڭ ۇ﴿، وجفـؿ خرب لؾؿبتدأ الثاين، وجؿؾة هؿ مبتدأ ثانٍ ؤوجزا

 للة.كتجاوز طـ هذه الؿس ،طرابلك اإلإإول يف ذلؽ. ولؽـ كحـ لـ كشقر 

لباء» ،﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿قال:  ببقة «ا يعـل  ،لؾس

ب كػرهؿ  اهلل وذلؽ جزاؤهؿ جفـؿ بسب خاذهؿ آيات  لذلؽ  .اهزوً ورسؾف ات اكظر و

لك نهنؿ اتخذوا أيات فقف تـ ،أيةهذه ختام  إ لك بدايات السقرة: ف بقف وإشارات إ

مـ الـبل  ،هزًوا هذه أيات،  ،--وصؾبقا آيات  ولقا أن يجادلقا يف  وحا

استفز بل ؤوكذلؽ  يعجزوه  --وا بالـ ، --وأراُدوا أن 

هزوً  ،ويسللقكف أشقاء لرسؾ  مـ باب اتخاذ ا  ا.ففذا 

:  ،فؼد يؼقل قائؾ لل ﴾ۈ﴿فؾؿاذا قال بل ف ،ولؿ يؼؾ ورسق لـ -فؿ اتخذوا ا

-  ًفريـهزو الؽا  ؟ا، وأيات تتؽؾؿ طـ سقاق 

العؾؿ:  رسقل إقال أهؾ  لؿراد بف ال كػر ؿـ ف ،--ن كان ققؾ ا

احد ف رسقل و اهلل  ،كػر بجؿقع الرسؾ ؼدب ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: --كؿا قال 

كقح وققم كق. [105]الشعراء: ،﴾ۆئۈئ لؽـ التؽذيب ، --ح كذبقا 

رسؾقـ. الؿ رسقل يشؿؾ تؽذيب جؿقع  اد بالجؿع فعاًل  ب لؿر  ،طؾك حؼقؼتف وإن كان ا

لذيـ  رة قبؾ ا مـ إمؿ الؽاف سبؼفؿ  مـ  قريش، ويف حال  هذا يف حال كػار  فقؽقن 

ا رسؾفؿ. لتل بقـ  كذبق ٔيات ا هبذه ا يتعؾؼ  ا مجؿؾ ما  هذ  يديـا.أو

* * * 
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  والعشرون الثاوي الذرس
(155-115) 

ائ ائ ەئ ەئ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴿

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  وئ وئۇئ

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج  مئىئ

  ﴾مج جح مح جخ حخ مخ جسحس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴿

سبة أية لؿا قبؾفا: لؿا ذكر اهلل  گ گ گ ﴿حال الؽػار بؼقلف:  --مـا

مـقـ ،أيات ...﴾ڳ ڳڳ التبايـ بقـ  :طّؼب بذكر حال الؿم لقظفر 

لف: ،الػريؼقـ لؿا ذكر القطقد يف قق يًضا  تبعف بذكر أ ،﴾﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ وأ

وهذه مـ . ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴿ القطد يف ققلف:

قديذكر إذا ذكر القطد : صريؼة الؼرآن وهق ما يسؿك بالؿثاين لقط ا ذكر إذأو  ،بعده ا

ک گ گ گ ﴿: --قال  وهؽذا. ،القطقد يذكر بعده القطد

لف: ،﴾گ مـ قق ما ُذكر قبُؾ  لك  ڳ  گ گ گ ڳ ڳڳ﴿ فقف إشارة إ

لك-يف ققلف  . ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ڻ ﴿: -تعا

ؾ ّن ٕ ﴾ٻ ٻ ٻ﴿بؼقلف:  جاء ،﴾ڻۀ شرط قبقل العؿ
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لؿتابعة.  اإلخالص وا

ـــ ـــعل أن يجتؿع ـــقل الس ـــرط قب   ش

 

ـــالٌص مع  ـــ بٌة وإخ ـــف إص ــــفق   ـــــ

 قاهــرش ٓ ســـــلؾــــف رب الـــــع 

 

ــــ ه  ــــذي ارتض ــــرع ال ــــؼ الش  مقاف

يظـقن  لئؽ  ُأو لؿا كان  هؿ ﴾ڻ ڻ ڻۀ﴿ ففـا  مـقـ  لؿم كبف طؾك أن  ا  ،

يحسـقن صـعً  لذيـ     ا.ا

اٍض. فؾؿاذا ق ﴾ٻ﴿ققلف:  م ت  ال كانكان فعٌؾ  ستؽقن لفؿ جـا يؼؾ  ولؿ 

 ًٓ كز لػردوس   ؟ا

العؾؿأقال   :ألمشٍن هؾ 

قـقكة الؿاضقة: ففذا يأيحتؿؾ  األمش األًل: الؽ اد بف  ير ـل ن  لجـاتع هذه ا  أن  

لؽ يف طِ  ،طدت لفؿأُ  لذيـ  --ؿ اهلل ؾِ عَ ف :--ؿ اهلل ؾْ وذ هؿ ا همٓء  أن  

 ًٓ كز لػردوس  لفؿ جـات ا  . ستؽقن 

الؽرم لفؿ، و باب ققؾ هذا مـ :األمش الجانُ لفؿ، أالتحؼقؼ، تحؼقؼ   ًٓ كز هذا  ن  

مـزلفؿ  .وسقؽقن 

يـ سبؼ يف أ- -ؾؿ اهلل ي: طَ أران واقعان، موإ لذ هؿ ا همٓء  ن  

 ًٓ كز وس  لػرد لفؿ جـات ا ي، وطؾؿف أن   لجـات أُ أ  طدت لفؿ. ًضا هذه ا

 هؿ الؿستحؼقن لفذه الجـات.  ، أيالالم هـا لالستحؼاق ﴾گ﴿ولذلؽ جاء بؼقلف: 

 .جؿع جـة ﴾پ﴿قال: 

 وطؾقفؿا يرتتب الؿعـك: ،قٌالن ﴾ې﴿يف تػسقر  ،﴾ې ې﴿ققلف: و
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لؿراد بـ القٌل األًل: يؽقن ا ما  ﴾ې ې﴿هـا يف ققلف:  ﴾ې﴿أْن 

لـ ه --بل ذكره ا لػردوس  سط الجـة:  قأن  ا حقث أطؾك الجـة وهق أو

ـ ةِ »قال:  ـ ِة َوَأْطَؾك الَج ُف َأْوَسُط الَج فحقـئٍذ  ،(1)«َفنَِذا َسَلْلُتُؿ اللَ، َف ْسَللُقُه الِػْرَدْوَس، َفنِك 

لؿـ وإتؽقن اإلضافة هـا إضافة حؼقؼقة، ويؽقن هذا الثقاب لقس لؽؾ الؿممـقـ:  ؿا  ك 

هؿ اكَ  لح، و لصا لعؿؾ ا يؿان وا ؾ اإل كؿ  الؿؼربقن: فٕ لقن نبقاء و يـا يـ  لذ هؿ ا فؿ   ك 

 أطؾك الجـة.

بإ القٌل الجانُ: لذي يجؿع  ﴾ې﴿ن  لذا قؾـا  بستان ا هـا يطؾؼ طؾك ال

ة، ٕا كق ة بقا ة إضاف لؽ، فحقـئٍذ تؽقن اإلضاف كحق ذ لَؽْرم و يجؿع ا ة و لؿؾتػ شجار ا

لؿراد هذا هق  فقؽقن ا هذا يشؿؾ جؿقع صبؼات أهؾ اإليؿان و بف مـازل الجـات، و

لجؿع لجـات بؾػظ ا ف ذكر ا ك  ؼال أق ، ولإقرب: ٕ ردوس بخصقصفا ل اد الػ جـة »ر

ردوس ردوس تػسقره:  ﴾پ﴿ؼال: ف. «الػ ئذ يؽقن الػ قـ كقة: وح فتؽقن إضافة بقا

لؿؾتػ با لعظقؿ ا لبستان ا ف ا ك  ؽ فقف مـ ،شجارٕبل كحق ذل لَؽْرم و ويف كؾؿٍة  .أشجار ا

 قٌالن: فقفا  ﴾ڱ﴿

ًٓ  ﴾ڱ﴿ القٌل األًل: مـز ـك    .بؿع

يُ  ﴾ڱ﴿ القٌل الجانُ: ما  ـك  مـ الضقافةبؿع  .عد لفؿ 

 ًٓ مـز لفؿ  لجـة ُأطدت  هذه ا محتؿالن وصحقحان،  مران  ما فقفا  ،وإ لفؿ  وُأطد 

كحق ذل لثؿار و لفمـ الـعقؿ وا ًة   .ؿؽ ضقاف

                                                           

اِب  (1) اري يف كَِت لبخ جف ا خر لُؿجَ  أ اِت ا َج اُب َدَر َقِر، َب لس  اِد َوا لِجَف ؾِل ا َهِذِه َسبِق اُل:  ، ُيَؼ
ِ
ـَ فِل َسبِقِؾ اهلل ِهِدي ا

ؾِل َهَذا َسبِق 279) ،َو 0.) 
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 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿

ي ،﴾ۆئ ۆئۈئ﴿قال:  لػردوِس ٓبثقـ يف هذه  أ لجـات يف جـات ا ا.ا ەئ ﴿ أبًد

ًٓ أي  ،﴾ەئ وئ وئۇئ يتطؾبقن طـفا تحق لٓ  قرهاإ يختارون سقاها. ، وك غ  ٓ

 ﴾ۆئ ۆئۈئ﴿ لسبب ولق قال:ا ما ،﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿لؿاذا جلء بجؿؾة 
ا قال:ٕٓتضح ا هقال  ؟﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ﴿ مر، لؽـ لؿاذ العؾؿأ   :ؾ 

ه   لتق ادهذا فقف دفع  لدكقا، ؿ شلء مر كسان إذا ُرزق بـعقٍؿ يف ا هق أن  اإل فنكف  ،و

مـ لؿؾؾ  يصقبف ا كعقًؿا أطظؿ مـف، وقد  لـعؿ التل هق فقفا فقريد  يشتفل  ـتؼؾ أا ك إلن ي

قرها ، أذكر  --اهلل ذكر ف ،غ ًٓ ة حق لجـ هذه ا يبغقن طـ  همٓء ٓ  ٓ يبغقن ون  

لتحق   لشلٍء ا تجدد وهؿ فقفا متـعؿقن، ولذلؽ آخر: فل  كعقؿفا م تجددة و يف ثؿارها م

ـتقـ يف أقصة  لؽـفؿ سِئؿقا ت --اهلل أغدق سبل، سقرة صحاب الج ؾؽ طؾقفؿ: 

لـعؿ. ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: --قال اهلل  ا

 .[18]سبل: ،﴾ڑ ک کک

يتزودو يحتاجقن إلك أن  قر لتؼارب الؼرى: وما يحصؾ فقفا مـ  اأي ما  يف الس

لـعؿ: قال اهلل الـعقؿ: ل ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: --ؽـفؿ سِئؿقا تؾؽ ا

 .[19]سبل: ،﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ

هذ لـعؿ ا أنإياك وهل  ،ًدامفؿة ج فائذّ هو مـ ا  --لتل أططاك اهلل تسلم 

يقرثؽ إوتتطؾع طقـُؽ  هذا  ها: فحقـئٍذ  هلل-لك غقر لتسخ   -والعقاذ با ط طؾك قضاء اهلل ا

رة .وقدره لك أخ لذلؽ يف كظرك إ مـؽ ،و مـ هق أطؾك  مـ سبؼؽ إلك  ،تـظر إلك  و

مـؽ: حتك تحَؿد اهلل ، --اهلل  هق أقؾ  مـ  لك  كقا تـظر إ طؾك  --ويف الد
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لتل أكت فق لـعؿ ا هق أطؾك مـف تشق  ا مـ  كظر إلك  كسان إذا  لك هذا قفا: ٕن  اإل ت كػسف إ

ةً  َكدام لؽ ُسخًطا و لشلء: فربؿا أورثف ذ مـف بغقر إلأو سعك  ،ا ك تطؾب ما هق أطؾك 

الؿشروطة ـبغل لإلكسان أن يرضك و طؾقؽ. --ن تؿؾ كعؿ اهلل أ فنياك ،الطرق  ي

ه اهلل  ما أططا أن   عؾؿ  ي لف، و ب اهلل   --هق خقر: فقحَؿد اهلل  -- بؿا كت

 الحؿد هلل طؾك كؾ حال. ف

 ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿

 ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ

ي ،﴾ۇئ﴿ققلف:  لؿِ ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿يا محؿد  أ ؼصقد با لؿ هـا و .داد الحرب، وا

محذوف ة كؾؿات ربل» :تؼديره ،كالم  لؽتاب مداًدا  لبحر  ة  ارًبأي ح ،«لق كان ا لؽتاب

كقة والشرطقة الؽق هـا الؽؾؿات  ،﴾ېئ ېئ﴿ .كؾؿات ربل  اد بالؽؾؿات  والؿر

مـ القحل --وهق ما أوحاه اهلل  ،الشرطقة لك رسؾف  كقة ،إ الؽق الؽؾؿات  وهق ، و

 .وقدره --ما قضاه اهلل 

مـ كتابة  ،﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿قال:  أي لػرغ البحر قبؾ أن يػرغ 

 كؾؿات ربل. 

ؿات اهلل  تـػد كؾ لؿ  ا  ؿ ك  لعؾؿ: وإ هؾ ا مف --قال أ  --: ٕن  كال

لقفا كػاد يتطرق إ مـ صػاتف: فال  ة   .صػ

  ءِ ـــــــــــَص طــ اإلْح  ّؾ ـــف جكالمُ 

 

  ءــــلػـاو  دِ ــــــوالـػ رِ ــــوالحص     

ـــ   ـــق ص ـــقالأ رل ـــعُ   ًم ـــ جؿق  جرالش 

 

ـــرُ      ـــبعةُ  والبح ـــف س ـــك فق ـــر تؾؼ  أبح
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ـــــُؼ و ـــــت الخؾ ــــــؾب ـفؽتُب  آنِ  ؽــ

 

ــ      ــ ْ  فـَ ــف ف ــقل مـ ــقس الؼ  (1)  نِ ـول

 يتؽؾؿ طـ سعة طؾؿ اهلل  ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: --اهلل  ققل 

-- . 

ية: ال يفهر يف البحر ولؿاذا جاء بآسؿ الظا قؾ لق كان البحر »ؽؾؿات؟ يعـل تؼدير ٔا

 .«كؾؿات ربلهل، يعـل قبؾ أن تـػد  ،البحرهق، أي ا لؽؾؿات ربل لـػد مدادً 

مقضع  مقضعفا  لؽؾؿات مع أن   لبحر وا هـا با ؿا جاء  ك  لعؾؿ: إ هؾ ا قال أ

لؽؾؿات اهلل  ير، وأيًضا فقف تعظقؿ  لتؼر يادة ا لز  .--اإلضؿار: 

رف لؾـبل  ،﴾چ﴿لمؾ اإلضافة يف ققلف: ت لتعظقؿ والش مـ باب ا -هذا 

- .لؾؽؾؿات يًضا   ، وأ

أي ولق زدكا البحر بؿثؾ ما فقف مـ الؿاء مرًة بعد أُخرى: لـػد  ،﴾ی جئ حئ﴿فؼقلف: 

: --قلف . ففذا مثؾ ق-- ماء البحر وما زيد فقف مـ بحار، ولؿ تـػد كؾؿات اهلل

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿

 إلف غقره. وٓ ،وتعالك جده ،تعاضؿ ربُـا وتؼدس. [27]لؼؿان: ،﴾ىئيئ

ير: محذوف،  «لق»جقاب  ،﴾مئىئ ی جئ حئ﴿قال:  ئـا والتؼد ولق ج

مددً  الؿدد، ولؿ تـػد كؾؿات اهلل  ابؿثؾف  هذا   . --لـػد 

فقفا  ،﴾يئ جب حب خب مب﴿ ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ :--قال اهلل 

لسقرة. بداية ا  طالقة ب

                                                           

لقصقل إلك طؾؿ إصقل (1) ؾؿ ا ارج الؼبقل بشرح س ؾشقخ حافظ الحؽؿل  ،اكظر: مع  ،--ل

 هـ.1410 ،الدمام –ط دار ابـ الؼقؿ  ،(1/10)
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ل لسقرةا فقف تـقيف بشلن رهذا يسؿقكف رد العجز طؾك الصد عالقة ببداية ا  ،

لؿا قال ف  ك  لؼرآن: ٕ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: --اهلل  ا

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿قال:  --، واهلل --والؼرآن كالم اهلل ،  ﴾ى ېېې

لسقرة، وذكر يف  ،﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی لؼرآن يف أول ا فُذكر ا

السقرة. وذكر الؼرآن يف وسط ال مسبؼً  سقرة، وهذاآخر  لقف   .اأشرت إ

فقف  لسقرة وهق الػتـ، ةوطالقفائذّ و مـ أطظؿ  أنّ  بؿؼصد ا التؿسؽ بالؼرآن 

ـد الػتـ. قال الـبل تل تثبت اإلكسان ط سباب ال َوَقْد َتَرْكُ   »: -- إ

 ِ قا بَْعَدُه إِِن اْطَتَصْؿُتْؿ ِبِف، كَِت ُب الل ـْ َتِضؾ   . (1)«ِفقُؽْؿ َم  َل

مـاسبة لؿا قبؾفا ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ :--ققلف  ، لفا 

بل  :املناسبْ الؿشركقـ لؿا سللقا الـ طـ ذي الؼركقـ وسللقه طـ  --أن 

ك فؿ سقعجزون الـبل  لؽفػ، ضـقا أ لـ يجقب: لؽـ  --أصحاب ا وأكف 

ا بل  لـؿ  لـ ن ا مـ طـد اهلل إذً وهق  ،مرسؾ --كا ـ اهلل طا ففق سقلخذ كبل 

-- ؾؿ اهلل لف --، وط ة  ي لذلؽ جاء ،واسٌع ٓ هنا ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ بؼقلف: و

  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ

 يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث ﴿

 ﴾مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جسحس

 ،--الخطاب هـا لؾـبل  ﴾يئ جب حب خب مب﴿: --قال اهلل 

يحاّج  كقا  يـ كا لؿشركقـ الذ لفمٓء ا محؿد  يا  قكؽ ويجادلقكؽ، والخطاب يعؿ قؾ 

                                                           

َحج   (1) ، َباُب  ْلَحج  اب ا ؿ يف كَِت جف مسؾ خر  أ
 

لـ بِل  (.1218) ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ِة ا
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قرهؿ صر،  ،﴾خب مبحب ﴿ يف ققلف: .غ صر وق صر الؿقصقف ق هوهـا ح  باب ق

الصػة.   طؾك 

لبشرية جاوز ا يًضا ،أي ما أكا إٓ بشر ٓ أت هذا فقف أ لغقب، و لست أطؾؿ ا كا   فل

لسقرة مناسبْ بداية ا ا :ب ـبل  لـؿ  طـ أصحاب الؽفػ،  --سللقا ال

بل  .وسللقه طـ ذي الؼركقـ لـ ـده --فا لبداية:  لؿ يؽـ ط جقاب يف ا

ف هق  ك  لػرق بقـفؿ وبقـف أ كف بشر، فا يؼؾ إن شاء اهلل ٕ لؿ  لفؿ غًدا سُلخربكؿ و فؼال 

ـْ الـبل  لؽ ة،  ي لبشر ة ا يشرتكقن بصػ هؿ  لقف، و يقحك إلقف،  --يقحك إ

لقفؿ. فؾذلؽ قال:  يقحك إ  :﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت﴿وهؿ ٓ 

مع اهلل  يجعؾقن  كقا  لؿشركقـ كا ى.  --ٕن  ا ًة أخر لف  آ

يرجق ثقاب اهلل  ،﴾يت جث مث ىث يث﴿ ْي  -ويرجق رؤية اهلل  --أ

-  .لًحا  يف أخرة: فؾقعؿؾ طؿاًل صا

هذا فقف    ذ:فٌائو

ة اهلل  الفائذّ األًىل: ي ؾك رؤ لقٌؾ ط هبؿ  --فقف د يرون ر مـقـ  لؿم -وأن  ا

-  .يتف يضامقن يف رؤ ة البدر، ٓ  لقؾ يرون الؼؿر   كؿا 

لؾؼاء اهلل  جانَْ:لالفائذّ ا كسان آستعداد  لإل يـبغل  ف  ك  وئ ﴿- -أ

لضؿقر  .[223]الـساء: ،﴾وئ ۇئۇئ . --يعقد طؾك اهلل  ﴾ۇئۇئ﴿: يف ققلفا

اق: ،﴾ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿وققلف:  فاإلكسان  .[6]آكشؼ

مؿر  --يستعد لؾؼاء اهلل  كقا دار  لد هذه ا ؾؿ أّن  يع لح، و لصا لعؿؾ ا  با

مؼر   لقست   . او
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ـــّد  ـــك ال ـــلي  وإل ـــر كؿض ـــقم الحش   ن ي

 

 الخصــــقمُ  فعـــــد الل تجتؿــــعُ         

لؿققػ ُطدتف، فـسلل اهلل  لؽ ا كسان يف ذ يتجاوز طـا  -- فقعد اإل أن 

لـا ولؽؿ.  ويغػر 

يستعد لؾؼاء  ،﴾حج مج جح﴿: --قال اهلل  يريد أن  لذي  -اهلل ا

- مطؾًؼا لعؿؾ  يرتك ا لؿ  لحب ،فؾقعؿؾ، و لصا لعؿؾ ا ف ا ك  حج مج ﴿ ؾ ققده بل

لـبل  ،﴾جح ة ا لسـ مقافًؼا  يؽقن  ي  لذ هق ا لح  لصا لعؿؾ ا يعـل --وا  ،

لؿا شرطف اهلل  هذا  فحقـئذٍ . --طؾك لسان رسقلف  --مقافًؼا 

شروط قبقل إطؿال مـ  لًحا ،الشرط إول  لعؿؾ صا يؽقن ا هق أن  مقافًؼا  ،و ي  أ

بل لسـة   .--الـ

لسقرة، وهق ققلف بؼ اإلشارة إلك هذا يف بداية ا ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: وس

مح جخ حخ ﴿قال:  قؾـا هق العؿؾ الصالح. ،﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

العؾؿ:  قٌالن ،﴾مخ جسحس  ٕهؾ 

فقؽقن هـا  القٌل األًل: رياء وهق الشرك إصغر:  هـا ال يراد بالشرك  ن  يحتؿؾ أ

لاإلخالص و قد اجتؿع الشرصان:  .ؿتابعةا

هق طبادة  القٌل الجانُ: ؽ، و ل لشرك إكرب كذ يراد بف ا يًضا أن  يحتؿؾ أ  و

ر اهلل  .-- غق

قحتؿؾ ققلف:  هر  .لشرك إكرب والشرك إصغرا ﴾ۈئ ۈئ﴿ف ضا ن  وإْن كا

لؾػظ القجفقـ َيحَتِؿؾ ا ـْ  لؽ لشرك إصغر،  ف ا ك  يدل طؾك أ ة  هذا ،أي  صحقح. و

 :تؼدير أية، ﴾حج مج جح مح جخ حخ مخ جسحس﴿: --قال اهلل 
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 ألمشٍن: ؟﴾مح جخ حخ مخ جسحس﴿ :فؾؿاذا قدم ققلف ،«دة ربفبعبا اوٓ يشرك أحدً »

 ًٓ ة هلل ل :أو ي فا طبقد ك   .--ؾتـبقف بل

هذا حؼ هلل  ث كًق : قره. ،--أن   رف لغ  فال يص

السقرة هبذه  يتعؾؼ  هذه  ،وهبذا .هذا مؾخص ما  قـا مـ تدارس  كتف كؽقن قد ا

لسقرة  .ا

 

 

* * * 
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 الخاتمة

هقّ  ي  لحؿد هلل الذ كا رشدً ملـا مـ أ لا ًٓ ر لحؿد هلل أو لصالة  وآخرً ا، وا ا، وا

ى، وآلف  السالم طؾك خقر القر لـ فك.و وا لػضائؾ  لل ا  وصحبف أو

مً  ـافؼد طش :أما بعد يا لؽفػ أ هذا الؽتاب، فنن ا، مع تػسقر سقرة ا ويف ختام 

قر العؿؾ ما  كشؽر اهللُس حخ كـا  لك– ـ آخره، وإ لـا  -تعا العؾؿ، وما يسره اهلل  طؾك كعؿة 

ة هذا الؿحتقى لؽتاب ة  الؿطفرة طؾك تبؾقغ ما جاء بف  .مـ السبؾ كاف وقد حثت الشريعة 

رسقل  لـ ، كؾ  --ال ؼال ا ستطاطتف وطؾؿف، ف ب ا - بلبحس

- :« ًَية َلْق آ ُغقا َطـ ل و ريغ  .«بؾ  العظقؿ أن كؽقن قد وفؼـا يف تػ فـسلل اهلل 

الؽفػ،حؾؼا لصقابف ت تدارس سقرة  مـ ا كان فقفا  كان  ،ؿا  فؿـ اهلل وحده، وما 

مـ خطل مـ الشقطان،  ،فقفا  و ن فؿـ أكػسـا  لحقاة وكسلل اهلل أ لثابت يف ا تـا بالؼقل ا يثب

لدكقا ويف أخر  والحؿد هلل رب العالؿقـ.، ةا

 

* * * 
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